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III 

POVZETEK 

Raziskovalni problem, ki je obravnavan in analiziran v pričujoči disertaciji, je usmerjen v 

povezave in odnose med šolami in šolskimi centri iz perspektive marketizacije in  

izobraževalnih politik v Sloveniji. Empirični del je zasnovan kot kvalitativna študija primera. 

Podatki so zbrani s polstrukturiranimi intervjuji ter z analizo dokumentov (dokumenti 

Ministrstva za šolstvo in šport in strateški dokumenti Slovenije). Proučenih je bilo 66 

dokumentov in izvedenih 9 intervjujev z ravnatelji, direktorji in učitelji srednjih šol ter z 

visokim uradnikom Ministrstva za šolstvo in šport. Podatki so analizirani z metodo analize 

vsebine in interpretirani skozi Foucaultov diskurz moči. Rezultati raziskave kažejo, da so se z 

novo organiziranostjo šolskega prostora spremenili odnosi med srednjimi šolami in da so se 

vzpostavila nova razmerja moči. Šolski centri imajo v povezavah večje koristi kot posamezne 

šole. V odnosu do Ministrstva imajo boljši pogajalski položaj in večjo moč.  

Ključne besede: šolska politika,  marketizacija, moč, srednješolski centri,  povezave šol.  

SUMMARY 

Research problem, addressed and analyzed in this dissertation, is focused on interconnections 

and relations between schools and school centers in the light of marketization processes and 

Slovenian education policy. Empirical part is designed as qualitative case study. Data was 

collected by semi-structured interviews and documentary analysis method (documents of 

Ministry of education and sport, and the strategic documents of Republic of Slovenia).  9 

interviews were conducted with secondary school principals, directors and significant 

employees of the Ministry of Education and Sport and 66 documents analyzed. Data was 

analyzed by content analysis method and interpreted through Foucault’s discourse of power. 

The results show that the new organization of school system at secondary level has created 

changed traditional relationships between schools and redistributed power. School centers 

benefit generally in comparison with single schools. They represent major player in 

negotiations with the Ministry of Education and Sport.  

Keywords: education policy, marketization, power, secondary school centers, connections 

between schools 
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1 UVOD 

V zadnjih desetletjih so, zlasti v Evropi, za šolske politike značilni ukrepi, ki vodijo v 

ustvarjanje podobnosti med nacionalnimi šolskimi sistemi. Razlogi za to so med drugim v 

demokratizaciji družbe in v gospodarstvu, ki s tržnim delovanjem krepi prost pretok blaga in 

storitev ter tako spodbuja tekmovalnost, ki je pogojena z odprtostjo in s sodelovanjem tudi 

nekoč nacionalno zaprtih držav. Značilna tržna usmerjenost gospodarskih subjektov, ki 

temelji na mreženju in medsebojnem povezovanju za ustvarjanje čim večjega dobička, vodi v 

hiter razvoj tehnologij, v selitev proizvodnje na območja s ceneno delovno silo, vpliva na 

mobilnost ljudi, povzroča razširjenost podobnih izdelkov in storitev po svetu, vpliva na način 

življenja posameznikov in skupnosti, spreminja pomen znanja in izobraževanja ter vpliva na 

urejanje in delovanje javnih služb, katerih pomemben segment je izobraževanje.  

Vpliv gospodarstva in družbenih trendov na izobraževanje se kaže v šolskem prostoru skozi 

spreminjanje nacionalnega konteksta izobraževalnega sistema posameznih držav, ki je rezultat 

ukrepov šolskih politik. Te ukrepe pa nacionalne šolske politike utemeljujejo tudi z 

usmeritvami, sprejetimi na nivoju Evrope. Med takšne usmeritve sodi koncept 

vseživljenjskega učenja, ki ga posamezne države na različnih nivojih izobraževanja in 

usposabljanja vključujejo v nacionalne kurikulume. Vse bolj pa se uveljavljajo tudi 'orodja', ki 

omogočajo ugotavljanje primerljivosti znanj in kvalifikacij posameznika. Tako, npr. za večjo 

preglednost kvalifikacij, več kot trideset evropskih držav razvija nacionalna ogrodja 

kvalifikacij in prevajalnike, s pomočjo katerih se bodo nacionalne kvalifikacije uvrščale v 

sprejeto Evropsko ogrodje kvalifikacij (EQF). 

Povečuje se število držav, ki se vključujejo v mednarodna preverjanja znanja. V vse več 

državah je v ospredju tudi iskanje učinkovitih metod in oblik ugotavljanja in zagotavljanja 

kakovosti v vzgoji in izobraževanju, kar je po eni strani povezano s poudarjanjem avtonomije 

šol in posameznikov v šolah, po drugi strani pa z večjo odgovornostjo šol in posameznikov za 

doseganje ciljev vzgoje in izobraževanja. Značilna je deregulacija kurikuluma, ki se kaže v 

izbirnosti programov in vsebin za udeležence izobraževanja ter v sodelovanju šol z okoljem. 

Na področju poklicnega in strokovnega izobraževanja je zlasti opazna podobnost ukrepov 

šolskih politik pri vzpostavljanju socialnega partnerstva z gospodarstvom, ki se v zadnjih letih 

sooča z veliko gospodarsko krizo in tudi na področju izobraževanja terja vse večjo 

ekonomsko učinkovitost.  

Na nivoju nacionalnih sistemov vzgoje in izobraževanja gre torej za spremembe, ki na mikro 

nivoju terjajo nove spretnosti in veščine vodstev šol ter nov način upravljanja in vodenja šol. 

Zato so številne države vzpostavile formalne institucije za usposabljanje ravnateljev in 

direktorjev šol. V praksi pa se spreminja management šol, ki se opira tudi na dobre prakse v 

gospodarstvu in uporablja pristope, ki so značilni za gospodarske družbe. Pojavljajo se 

različne oblike medsebojnega sodelovanja šol, ki se razvijajo v konzorcije in druge povezave.  
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Tudi Slovenija je vključena v številne mednarodne raziskave, ki omogočajo primerljivost 

znanja udeležencev izobraževanja. Na nivoju srednješolskega izobraževanja je uvedeno 

eksterno preverjanje znanja, izvedena je kurikularna prenova s kreditnim ovrednotenjem 

programov poklicnega in strokovnega šolstva, delno je dereguliran kurikulum in sistem 

financiranja ter decentralizirano vodenje in upravljanje šol, na katerega so se šole odzvale z 

različnimi oblikami medsebojnega povezovanja. Šolska politika je sprejela tudi ukrepe za 

finančno podporo šol pri povezovanju, kar je pospešilo medsebojno povezovanje šol v 

konzorcije in njihovo 'kvazi' tržno obnašanje.  

Šole, zlasti srednje, delujejo v relativno 'bogati' šolski mreži s široko ponudbo programov v 

času, ko se v državi zaradi nižjega števila rojenih otrok zmanjšuje število šolajočih otrok. 

Država, ki je ustanovitelj srednjih šol, v zadnjih petih letih njihovo delovanje ureja s 

spremenjenim načinom financiranja ter z ohlapnejšimi predpisi na področju zaposlovanja, 

organizacije dela in nadzora, kar kaže na ustvarjanje dereguliranega in decentraliziranega 

šolskega sistema. V povezave s šolami se vključujejo tudi socialni partnerji, predvsem 

delodajalci ter lokalne in regionalne skupnosti, kar kaže na ustvarjanje monopolnega položaja 

na določenem teritoriju ter na prerazporeditev moči.  

Glede na to, da so te 'marketizacijsko pogojene povezave' nov pojav, tako v slovenskem kot 

evropskem prostoru, kar potrjuje zanemarljivo majhno število objavljenih raziskav in 

znanstvenih ugotovitev, je temeljno vprašanje, kakšna sta njihov pomen in namen. Znano je, 

kaj je vodilo snovalce politik, in znan je namen ustanavljanja in podpiranja različnih 

'marketizacijsko' pogojenih povezav na formalni ravni. Ni pa znano, kako se njihovo 

delovanje odraža v okolju, kakšna je prerazporeditev moči zaradi teh povezav v 

dereguliranem sistemu in katere so možne implikacije teh povezav s stališča moči na tržišču 

srednjih šol v Sloveniji. Ravno tako ni znano v šolskem prostoru, kakšni odnosi se 

vzpostavljajo med povezanimi in nepovezanimi šolami s stališča moči, kako je z odnosi moči 

v tržnem okolju ob delno reguliranem sistemu, ki šole potiska v povezave, in katere učinke 

povezav vidijo njihovi udeleženci. 

Namen disertacije je proučiti moč pri vodenju in upravljanju medsebojno povezanih šol in 

aplikacijo koncepta moči s perspektive Foucaulta. V raziskavi so uporabljeni posamezni 

subjekti za proučevanje njihovih medsebojnih razmerij in spremenljivosti ter razpršenosti 

moči in 'oblasti' med različne skupine. Poseben poudarek je na raziskovanju moči 

posameznikov v medsebojno povezanih in nepovezanih srednjih šolah v delno dereguliranem 

in decentraliziranem šolskem sistemu ter na raziskovanju moči posameznikov in posameznih 

šol kot subjektov v okolju v odnosu do drugih šol, v odnosu do odjemalcev in do države. 

Raziskano je, kje, kako in kakšni so 'centri moči'. S stališča Foucaulta je raziskano vprašanje 

'amorfnosti' in specifične 'fluentnosti' moči. Ugotavljal sem, kako povezave javnih šol 

spreminjajo razmerja moči in odgovornost ravnatelja oziroma direktorja ter kaj te povezave 

pomenijo za šole in za državo.  
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Cilji, h katerim sem usmeril1 raziskovanje, so: 

- analizirati, ugotoviti in kritično osvetliti slovensko zakonodajo s stališča osnov in spodbud 

za povezovanje srednjih šol; 

- proučiti in kritično osvetliti sodobna teoretična spoznanja na področju šolskih politik, 

povezav ter na področju povezovanja in moči; 

- raziskati in ugotoviti pomen povezav med šolami, ki ga pripisujejo povezavam posamezni 

udeleženci v raziskavi; 

- raziskati učinke povezovanja šol na šolske politike, kot jih 'vidijo' posamezni udeleženci v 

raziskavi in  

- raziskati odnose med šolami v povezavah s stališča moči.  

Končni cilj pa je ugotoviti in podati poglobljen vpogled v oblike, načine in vrste povezovanja 

med šolami ter v moč, ki je v teh povezavah. 

Zato sem v empiričnem delu doktorske disertacije odgovoril na naslednja raziskovalna 

vprašanja: 

- Kakšna je zakonodajna osnova za povezovanje srednjih šol? 

- Kako država skozi regulativo spodbuja povezave? 

- Kakšen pomen udeleženci v raziskavi pripisujejo povezavam v dereguliranem oziroma re-

reguliranem okolju? 

- Kako delujejo povezave med šolami? 

- Kakšni so učinki povezovanja na šole v povezavah in na tiste, ki niso v povezavah? 

- Kakšni odnosi se vzpostavljajo med povezanimi in nepovezanimi šolami s stališča moči, 

kot jo definira Foucault? 

- Kako se vzpostavljajo odnosi moči v tržnem okolju ob delno reguliranem sistemu, ki šole 

potiska v povezave? 

 

Disertacija izhaja iz kvalitativne paradigme in temelji na filozofiji socialnega konstruktivizma 

in interpretativizma. Kot osnovo oziroma referenčni okvir za diskurz pri interpretaciji sem 

uporabil Foucaultov koncept moči. Z uporabljenim Foucaultovim konceptom moči je 

diskurzivna analiza izvedena za raziskovanje vprašanja moči, ki vključuje tudi 

prerazporejanje moči in razpršenost 'oblasti' med različne skupine v šolah v novih razmerah, 

ki so posledica konceptualnih, družbenih in sistemskih sprememb. 

Raziskava ima omejitve, ki jih delim na vsebinske in metodološke. Med vsebinskimi sta 

izbira diskurza (Foucault) in upoštevanje le nekaterih vidikov, ki so pomembni za številna 

področja delovanja šol in šolskih centrov ter njihovih povezav. Tako je v raziskavi upoštevan 

                                                 
1 O rabi 1. osebe ednine glej opombo številka 38.  
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le marketizacijski vidik, vodenje ni obravnavano z vidika različnih stilov vodenja oziroma kot 

management, niso upoštevani različni vzgojni momenti v šolah in v raziskavo niso vključena 

sindikalna združenja. Podrobnejši opis pa je v empiričnem delu disertacije. 

Metodološka omejitev v raziskavi je vezana na možnost generalizacije, ki je omejena zaradi 

vzorčenja, statističnega posploševanja in osredotočenosti na manjše izseke vzgoje in 

izobraževanja. Hkrati pa je zaradi dekonstrukcije konstruktov, ki jih udeleženci v raziskavi 

uporabljajo in 'živijo' in zaradi uporabe Foucaltovega razumevanja moči kot referenčnega 

okvira interpretacije, mogoča določena mera posploševanja. Kredibilnost raziskave je 

povečana s triangulacijo po različnih virih podatkov: ravnatelji, direktorji, učitelji, s 

snemanjem intervjujev, ravno tako pa s 'peer review' oziroma z načinom, ko sodelavci (v tem 

primeru mentor) preverijo postopek analize. V raziskavi je primer 'omejen' na srednje šole, ki 

so v medsebojnih povezavah. Za povečanje kredibilnosti raziskave – študije primera – pa sem 

vključil v vzorec tudi ravnatelje šol, ki niso v povezavah, in predstavnika Ministrstva za 

šolstvo in šport. 

Posebno omejitev predstavlja količina slovenske literature o povezavah in delovanju povezav 

v šolstvu, pa tudi to, da je tema medsebojnega povezovanja šol neraziskana v tujih okoljih. 

Moram tudi omeniti poseben položaj in vpletenost raziskovalca, ki se lahko odraža tudi v 

poudarkih, ki sem jih kot raziskovalec dal oziroma izrazil v samem procesu raziskovanja.   
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2 TEORETIČ�A IZHODIŠČA  

V tem poglavju so prikazana teoretična izhodišča in osvetljeni marketizacijski procesi v 

šolstvu. Področje izobraževanja je analizirano s stališča trendov v šolskih politikah in s 

stališča različnih pogledov in ravnanj šolskih politik pri sprejemanju sistemskih ukrepov. 

Predstavljene so značilnosti povezovanja šol in izhodišča za nastanek povezav med šolami in 

vodstvi šol. Ker v slovenskem in širšem evropskem šolskem prostoru ni raziskav o povezavah 

šol in izhodiščih za njihov nastanek, sem proučil dokumente, ki sem jih pridobil na šolah in 

šolskih centrih od ravnateljev oziroma direktorjev in na Ministrstvu za šolstvo in šport. 

Analiziral sem akte o ustanovitvi skupnosti zavodov »Konzorcij slovenskih šol« (2003), o 

ustanovitvi skupnosti zavodov »Zveze srednjih šol in dijaških domov Slovenije« (2003), 

Poslovnik Skupnosti gimnazij (2005) in Pismo o nameri za sodelovanje v konzorciju srednjih 

šol strojništva, elektrotehnike in telekomunikacij (2005). Pomemben vir podatkov so tudi 

dokumenti in podatki, ki jih hrani Ministrstvo za šolstvo in šport in ki poleg statističnih 

podatkov zajemajo razpisno dokumentacijo za projekte in pogodbe s konzorciji. Analiziral 

sem tudi zakonska določila, ki na nivoju vodenja in upravljanja šol spodbujajo procese 

reorganizacije šolskega prostora in dajejo osnovo oziroma spodbudo za povezovanje šol in 

vodstev šol ter vplivajo na prerazporejanje moči v šolskem sistemu.  

Ker je povezovanje šol aktualno zlasti na srednješolskem področju, je raziskava usmerjena na 

področje srednjega šolstva. Zato so zbrani dokumenti, ki osvetljujejo teoretična izhodišča, 

vezani predvsem na srednje šole. Te na področju izobraževanja, ki je eno od temeljnih 

dejavnosti vsake države, delujejo v prostoru, ki je v ožjem in širšem okolju pod vplivom 

družbenih in tehnoloških sprememb. Zato je v prvem delu teoretičnih izhodišč opredeljena 

globalizacija kot eden ključnih dejavnikov, ki v zadnjem obdobju pomembno vpliva tudi na 

trende v šolskih politikah, na njihovo delovanje in na razvoj šolskih sistemov. 

2.1 Globalizacija 

Globalizacija2 in drugi z njo povezani procesi zaznamujejo prehod v tretje tisočletje. Možno 

jo je opredeliti kot nikoli končan proces, ki je tesno povezan s politiko delovanja držav in 

državnih podsistemov ter ima hkrati tesne privržence in hude nasprotnike. Lahko pa na 

globalizacijo gledamo kot na proces, ki narekuje delovanje trga, vpliva na posameznike in na 

                                                 
2 V literaturi zasledimo zelo nekonsistentno rabo izrazov globalizacija, globalizacijski proces, proces 
globalizacije, procesi globalizacije. V tem besedilu imajo izrazi 'globalizacija', 'globalizacijski proces' 
in 'proces globalizacije' enak pomen. Izraz 'procesi globalizacije', ki 'tvorijo' proces globalizacije 
(Beck 2003) in so izrazito dinamični (Friedman 2003), pa vsebuje procese in koncepte, kot so 
internacionalizacija, mednarodni odnosi, unifikacija, enakost in različnost, trg, konkurenca, ter druge 
procese na ekonomskem, socialnem, kulturnem, političnem in drugih področjih. 
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delovanje družbenih skupin, generira partnerstva in nadnacionalne organe, ustvarja 

gospodarske podsisteme, spodbuja nastanek nove izobraževalne filozofije in spreminja 

razmerja moči. Tako lahko na nek način uporabimo pojem globalizacija kot sinonim za 

procese, ki ustvarjajo današnjo realnost.  

Če o globalizaciji govorimo s stališča koncepta 'prostega trga', o čemer razpravljata Olsen in 

Peters (2005, 313), ne moremo mimo teorije trga, ki jo je pred globalizacijo vnesel v svetovni  

prostor že politični program neoliberalizma. Ta izključuje vpletanje države v gospodarstvo, 

utemeljuje svobodo posameznika in stremi k usposobitvi gospodarstva in posameznika za 

samostojno in neodvisno delovanje. Tako za neoliberalizem vrsta avtorjev, npr. Pieterse 

(2004), Fitz in Hafid (2007), Giroux in Searls Giroux (2006), Fitzsimons (2006), Harvey 

(2007), Varman in Vikas (2007), meni, da je postal ena najbolj razširjenih ideologij 21. 

stoletja, za katerega je značilna osredotočenost na prosto izbiro, trg, konkurenco in 

posameznika.  

Neoliberalna tržna gospodarstva opravičujejo deregulacijo, neomejen dostop do trgov, 

odpuščanje delavcev, prenašanje proizvodnje na področje s ceneno delovno silo, prožni trg 

delovne sile, krepitev tekmovalnosti med mednarodnimi korporacijami, vse večjo 

centralizacijo gospodarske in politične moči in končno poglabljanje razrednih razlik. Priča 

smo širjenju potrošniške kulture, v kateri vlada kapital. Trg pa udejanja posamezne ideje in 

ideologijo neoliberalizma in jih na določenih področjih potencira. Na ljudi in socialne 

dejavnike v družbi pa se ozira le v tolikšni meri, kot jih potrebuje, da se sam ohranja. 'Trg' ni 

enovit, enak, ampak fragmentiran, razdrobljen, sestavljen iz množice trgov, na katerih se 

dogaja menjava med posamezniki in skupinami, v katerih ni ideje skupnega 'dobrega', temveč 

individualizirane potrebe in želje odjemalcev ter specificirana ponudba 'proizvajalcev' (Logaj 

in Trnavčevič 2008, 117). To pomeni, da je trg operativen koncept, s katerim se oblikujeta 

znanje in posameznik skozi ponudbo miniaturnih enot v obliki informacij in podatkov. Ker je 

'trg' brezmejen v kontekstu nacionalnih meja držav, zamenja 'državo'. Je oziroma naj bi bil 

ideološko 'prost' in vrednotno nevtralen. Paradoks pa je, da se ravno ta navidezna nevtralnost 

trga izkazuje skozi poudarjen individualizem in izbiro v ideoloških formah posameznih šol, 

podjetij in posameznikov (ibid). To se kaže v razvitih družbah, v katerih so se uveljavila 

neoliberalna načela (Adam 2006). Kljub vodilni misli neoliberalizma, ki ljudem pripisuje 

pravico, da razpolagajo sami s sabo, in poudarja svobodo človeka, se povečujejo socialne 

razlike (ibid). In to kljub temu, da neoliberalizem temelji na prepričanju, da je teorija trga 

sposobna urediti vsa ekonomska vprašanja brez vpletanja države, s svobodo podjetniške 

iniciative, individualizmom in s svobodo posameznika. 

Potemtakem ni mogoče povleči vzporednice ali celo enačiti globalizacije z idejo 

neoliberalizma. V delovanju tržnega gospodarstva, ki je neoliberalno organizirano, je torej 

prepoznavna le povezava med posameznimi načeli neoliberalizma in globalizacijo. To je 

prepoznavno tudi v razpravi Brownove (2006, 693), ki neoliberalizem razume kot  politično 
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racionalnost, ki »/…/ ni ekvivalentna ideologiji, ki izvira iz ekonomske realnosti ali jo 

maskira, niti ni samo prelivajoči se učinek z ekonomskega na politično ali socialno področje«. 

Po njenem mnenju je politična racionalnost posebna oblika normativnega političnega 

razmišljanja, ki organizira politično sfero, prakse vodenja in državljanstvo. Potemtakem je 

globalizacija posledica ravnanj posameznikov in skupin, ki so pri svojem delovanju uporabili 

tudi ideje neoliberalizma. Te pa so ustvarile ekonomsko realnost, ki je ni več mogoče 

enostavno spreminjati, je zapletena in kompleksna. 

Na  kompleksnost in zapletenost kažejo tudi razmere v aktualni svetovni gospodarski krizi, ko 

npr. v času globalizacijskih procesov s programom umika države iz gospodarstva, ki temelji 

na enem od neoliberalnih načel, ni možno revitalizirati gospodarstva v posameznih okoljih in 

doseči blaginje ljudi, saj obstaja velika koncentracija in centralizacija kapitala pri posameznih 

subjektih, ki imajo monopol in se med drugim poslužujejo tudi kartelnih dogovorov. Imajo 

moč.  

Z močjo pa delujejo na vseh področjih v praktično neomejenem prostoru tako, da se s procesi 

globalizacije srečujemo na političnem, gospodarskem, kulturnem, socialnem, izobraževalnem 

in drugih področjih ter jih najpogosteje povezujemo s 'tekmovanjem', konkurenco in trženjem. 

Po mnenju Baumana (1998, 1) globalizacija na nek način 'skriva' v sebi vse, česar drugače ne 

znamo pojasniti, in pravi: »Globalizacija je na ustnicah posameznika. Je moderna beseda, /…/ 

čudežna, čarobna beseda, ključ, ki prehaja iz rok v roke in naj bi odpiral vrata današnjim in 

prihodnjim skrivnostim.« Opisuje jo s 'čudežnostjo' in prispodobo ključa. Po njegovem nosi 

navdih mističnega. Če je ta mističnost v kreiranju 'novega sveta' s procesom, ki je povezan s 

politiko, potem lahko pomeni tudi ustvarjanje 'novega družbenega reda', ki bo vzpostavil nove 

odnose med posamezniki in skupinami ter utrdil nov vzdržen in stabilen vrednotni sistem. Če 

pa je mističnost le nadomestilo za neznano in umik zaradi nevednosti, potem globalizacija in 

dogajanja znotraj obstoječega družbenega reda vodijo v negotovost, ki jo ustvarjajo 

posamezniki in skupine, ki s svojim delovanjem iščejo in krepijo svoje pozicije na vseh 

možnih področjih delovanja. Globalizacija pa pomeni transnacionalno dejavnost 

posameznikov in skupin, ki se kaže v politiki njihovega delovanja. Gre torej za neko obliko 

politizacije. 

Beck (2003, 13-14) za globalizacija pravi: »Rečemo lahko: kar je bilo za delavsko gibanje v 

19. stoletju razredno vprašanje, je za transnacionalno delujoča podjetja na prehodu v 21. 

stoletje vprašanje globalizacije. Vsekakor s to razliko, da je delavsko gibanje tedaj delovalo 

kot proti sila, globalna podjetja pa sedaj delujejo brez (transnacionalne) proti sile.« S tem 

poudari moč v demokratično organiziranem kapitalizmu, ki ni regulirana s politiko in socialno 

državo ter izhaja iz organizacije in načina delovanja posameznikov in družbenih skupin. Te pa 

so na različne načine umeščene v prostor, v katerem delujejo.  

Če v razvitem svetu globalizacija poglablja socialne razlike, prinaša racionalizacijo na 

področje zdravstva, izobraževanja in druge javne sfere ter prezira pomen pravic posameznika 
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in spreminja filozofijo socialnega partnerstva med državo in delodajalci, pa je za nerazviti 

svet globalizacija lahko tudi 'pot' za doseganje socialnih ciljev, saj selitev proizvodnje in 

kapitala iz razvitega v nerazviti svet prinaša nove možnosti dela in zaposlitve ter s tem 

zaslužka, demokratizacijo in dvig standarda zlasti ljudem, ki so v nerazvitem svetu potisnjeni 

globoko v revščino.  

Zato je zaradi različnih vplivov globalizacije v različnih okoljih, ki se odražajo v povezanosti 

podjetij, držav ali skupine držav in v njihovi teritorialni umeščenosti ter v njihovem delovanju 

lažje razumeti, da poleg privržencev globalizacije in z njo povezanih procesov obstajajo tudi 

njeni nasprotniki. Mednje sodijo zagovorniki glokalizacije,3 ki globalizacijo vidijo z 

negativne strani. Po mnenju Jakliča (2002, 176) gre pri glokalizaciji za utemeljevanje 

upravičenosti nacionalnih in lokalnih posebnosti ter razlik med ljudmi, ki so pomembnejše od 

procesov globalizacije, ki vodijo k enakosti oziroma podobnosti izdelkov, storitev in navad.  

Ne glede na udejstvovanje zagovornikov glokalizacije, je proces globalizacije močnejši in ga 

ni možno zaustaviti, saj sodelovanje med državami na različnih področjih vodi v vedno večjo 

soodvisnost pri reševanju problemov, ki jih države ne bi mogle rešiti same. Ta soodvisnost pa 

pospešuje globalizacijo. V primeru oblikovanja močnih regionalnih blokov, ki so nastali z 

regionalnimi trgovinskimi sporazumi za dostopanje na tuje trge, je na področju trgovske 

dejavnosti viden očiten primer posledic globalizacije, saj povezovanje v velike trgovske 

mreže ter vpliv znanosti in tehnologije pripomoreta k temu, da lahko enake oziroma podobne 

izdelke kupujemo po vsem svetu.  

S tega vidika lahko globalizacijo razumemo kot kompleksne procese, ki segajo v vse pore 

družbenega življenja. V njih je poudarjen pomen znanosti in tehnologije (hiter pretok poslov 

posebno na področju kapitala in komunikacijskih sistemov), nov razvoj tehnologij, ki 

omogočajo čezmejno delovanje (internet), porast možnosti transporta (cenejši zračni promet), 

hitre spremembe politik v državah z mednarodnim kapitalom (drseči tečaj, mobilnost kapitala, 

deregulacija in liberalizacija trga), mednarodna zavezništva ter privatizacijo in marketizacijo, 

ki producirata prakse vodenja. 

Prakse vodenja pa zaznamujejo splošne principe demokracije, ki, kot pravi Olsen (2006, 261-

287), temeljijo na načelih vzajemnih medsebojnih interesov in se odražajo skozi reševanje 

konfliktov s komunikacijo, zaščito človekovih pravic, s priznavanjem posebnosti, 

upoštevanjem subkultur, zagotavljanjem principov vključevanja in odprtosti, zagotavljanjem 

                                                 
3 Besedo glokalizacija Jaklič (2002, 174) uporablja kot zloženko besed globalizacija in lokalizem. 
Jaklič (2002, 176) pravi, da lokalizem kot nasprotje globalizma, ki poudarja podobnosti, enakosti med 
državami in ljudmi, poudarja nacionalne in lokalne posebnosti, kamor sodijo kulturne razlike, vladne 
politike in zahteve ter lokalni viri. 



9 

splošno uporabnih zakonodajnih pravil in skozi odpiranje dialoga, ki poleg povezovanja 

zahteva tudi sodelovanje. 

S povezovanjem in sodelovanjem med državami nastajajo nadnacionalni subjekti, kot npr. 

Evropska unija, ko so države članice del svojih pristojnosti in suverenosti prenesle na organe 

Evropske unije. To so nadnacionalni organi odločanja. Gre za prehajanje funkcij z 

nacionalnega na nadnacionalni nivo. Olsen (2006, 263) razpravlja o pomenu globalizacije 

prav pri prehajanju vladnih funkcij z državnih na globalne ter na nevladne nivoje ter o 

ustvarjanju tržnih mehanizmov. Nadnacionalni organi s tem prevzemajo politično tveganje, ki 

ga morajo upoštevati tudi podjetja in nacionalni organi pri svojem delu. Ker nadnacionalni 

organi odločanja delujejo na področju posameznih podsistemov, kot so npr. energetika, 

zdravstvo, šolstvo itd, se med podsistemi vzpostavljajo razmerja soodvisnosti, ki lahko 

prehajajo v razmerja odvisnosti.4 

Nadnacionalni organi predstavljajo 'novo veliko državo'. Tako je npr. Evropska unija 

vzpostavila organe odločanja, ki imajo pristojnosti delovanja v okvirih, ki jih določa skupna 

evropska politika. S tem so organi na posameznih področjih delovanja postavljeni v 

soodvisnost. V posameznih državah pa nacionalni organi in nacionalne politike zaradi 

globalnega trga delovne sile, tehnološkega razvoja in koncentracije kapitala postajajo odvisne 

od nadnacionalnih organov. Soodvisnost je prešla v odvisnost še zlasti tam, kjer gre tudi za 

skupno monetarno politiko. Dogodki v letu 2010 in 2011, v času gospodarske krize, v Grčiji 

na Portugalskem in še v nekaterih državah kažejo, da so se morali zaradi slabih ekonomskih 

razmer, ki so ogrozile skupno valuto (EURO), nacionalni organi odločanja podrediti 

nadnacionalnim organom. Še več, postali so odvisni. Ta odvisnost se kaže na številnih 

področjih delovanja (v zdravstvu in šolstvu ter na drugih področjih javnega sektorja, pri 

davčnih obremenitvah ipd.) in terja reforme nacionalnih sistemov, ki naj bi posamezna 

področja oblikovale kot nekakšne 'gospodarske podsisteme'. Proti reformam pa se 

organizirajo posamezniki in skupine, ki delujejo v imenu nevladnih skupin in 'civilne družbe'. 

Pri tem pa zastopajo lastne interese.   

Zastopanje lastnih interesov znotraj nacionalnih držav lahko v širšem pomenu besede 

razumemo tudi kot reakcijo na modernizacijo, povezano z globalizacijo, in težnjo po 

                                                 
4 To za področje izobraževanja pomeni, da je kljub pravici držav do organizacije šolskega sistema v 
skladu s zakonskimi predpisi, ki jih pripravlja ministrstvo, pristojno za šolstvo, sprejema pa parlament, 
soodvisnost države od nadnacionalnih organov v usmeritvah in konvencijah, ki jih sprejemajo 
nadnacionalni organi (Konvencija o otrokovih pravicah (1989), Memorandum o vseživljenjskem 
učenju (2000), Ključne kompetence (Eurydice 2003), Evropski okvir kvalifikacij (2006)). Z večanjem 
števila aktov, ki jih sprejemajo nadnacionalni organi, postajajo šolski sistemi posameznih držav vedno 
bolj podobni. S tem pa se tudi zmanjšuje soodvisnost in se povečuje odvisnost organizacije šolskega 
sistema od nadnacionalnih organov na nacionalnem nivoju.   
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homogenizaciji. Kot primer takšne reakcije Debeljak (1994, 12) navaja fundamentalizem, pri 

katerem se pripadniki osredotočijo na posamezne segmente, ki koristijo njihovim ciljem. 

Osnovni cilj verskega fundamentalizma je skozi verske tekste, ki se jim priznava absolutna 

avtoriteta, povrniti primat religioznega v javnem življenju in spremeniti odnos med religijo in 

državo. Fundamentalistične skupine najprej delujejo kot marginalne skupine, sčasoma pa 

preidejo v ospredje socialnega, religioznega in političnega življenja. To pa seveda ne pomeni 

prevlade nad globalno naravo kapitalizma in z njim povezanih procesov, kar skrajšano lahko 

poimenujemo kapitalistična globalizacija.5 

O kapitalistični globalizaciji govorita avtorja McLaren in Farahmandpur (2007), ko 

razmišljata o ameriški šolski reformi in poudarjata, da se področje vzgoje in izobraževanja 

spreminja v gospodarski podsistem. Kapitalistično globalizacijo povezujeta s prepadom med 

delavci in lastniki kapitala in razpravljata o moči pripadnikov globalnega vladajočega razreda, 

ki ga žene želja po kopičenju kapitala. Kapitalizem torej nima moči zaradi transcendentalnih 

zakonitosti, temveč predstavlja konkretne družbene odnose, ki so preobremenjeni z 

izkoriščanjem, s kopičenjem, z neskončno rastjo in razrednimi konflikti. McLaren in 

Farahmandpur (2007) pravita, da zagovorniki globalizacije vztrajajo pri tezi, da je moč države 

mogoče uporabljati za obrambo interesov velikih mednarodnih korporacij, ko pa gre za 

interese delavcev, pa to ni nikakor mogoče. To pa so 'razlogi', da se globalni naravi 

kapitalizma ne more postaviti po robu nobena nacionalna država. 

Tudi na področju izobraževanja se vedno znova odpira vprašanje, kako globalizacijski procesi 

vplivajo na nacionalna šolstva. Krek  idr. (2011, 21) poudarjajo, da je šola del družbe in da se 

mora z njo razvijati in reagirati na njene potrebe. »Državljani, ki poznajo in obvladajo nove 

tehnologije, imajo možnost, da tehnologija služi njim in ne obratno.« (ibid) Tako so vplivi 

toka in pretoka informacij, tehnologij, ne nazadnje delovne sile in migracij ljudi tisti, ki so 

povezani na različne načine tudi z oblikovanjem nacionalnih šolskih sistemov in uvajanjem 

sprememb. Proces globalizacije je povezan s prosto izbiro šol, za katero Levin in Belfield 

(2006) navajata, da se bo na prostem tržišču za otroke povečala in bo temeljila na 

izobraževalni filozofiji. To je filozofiji učenca6 kot odjemalca storitev šole. Znanje postane 

'blago' (storitev) na tržišču, kar Ball (2004) poimenuje komodifikacija znanja in 

izobraževanja. Krek idr. (2011, 18) pa pravijo, da znanje postaja ključno za blaginjo države, 

                                                 
5 V literaturi ni enoznačne definicije za kapitalistično globalizacijo. Avtorji Berry, Conkling in Ray 
(1997) jo opisujejo s stališča obvladovanja kapitalskih tokov, tokov blaga in storitev ter managerske 
podpore med matično enoto in podružnicami po svetu, Mc Laren in Farahmandpur (2007) pa s stališča 
uveljavljanja interesov velikih organizacij. Vsem je skupno, da velike organizacije in multinacionalna 
podjetja iz matične enote preko podružnic po svetu obvladujejo kapitalske tokove in tokove blaga 
oziroma storitev. 
6 V tekstu je izraz učenec uporabljen kot generičen pojem za učence osnovnih šol in dijake srednjih 
šol. 
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posameznika in posamezne družbe in da v družbi znanja znanje ni le temeljna civilizacijska 

pridobitev. Znanje postaja torej dobrina, potrošno blago oziroma politična fraza. Obenem pa 

postaja znanje 'Master signifier' oz. osrednji označevalec (glej Žižek 2006), okrog katerega se 

sučejo mnogi koncepti, ki povezujejo konkurenčnost z znanjem, rast konkurenčnosti z 

izboljšanjem šolanja, preživetje z znanjem ipd. Osrednji označevalec tudi pomeni, da se 

pozornost javnosti, tako strokovne kot laične, prenese in osredotoči le na en 'element', od 

katerega je odvisna sicer kompleksna družba. Znanje in šolanje je tako vključeno v vse 

politike in razvojne programe, snovalci šolskih politik po svetu in v Sloveniji pa iščejo načine 

razvoja, diseminacije in rabe tega 'znanja' in si pri tem 'sposojajo' koncepte, ki so sicer 

značilni za področje ekonomije, managementa in drugih sorodnih ved. 

To pa izpostavlja učitelje vedno večjemu vplivu in moči zunanjih odjemalcev ter socialnih in 

drugih skupin, kar, kot pravi Hargreaves (2006), povzroča naraščanje notranje negotovosti. 

Hargreaves (2006) vidi izhod v povezavah šol s skupinami in institucijami izven šole, hkrati 

pa v usposabljanju učiteljev in v povečevanju njihovega profesionalizma. Opozarja na 

nevarnosti, ki se skrivajo v deprofesionalizaciji učenja in učiteljev, v popuščanju pod 

najrazličnejšimi pritiski, v povečanju zahtev dela in v zmanjševanju priložnosti za učenje od 

kolegov. Pot v profesionalno moč učiteljev vidi skozi odprtost, dostopnost in dovzetnost za 

javnost. S tem tudi izobraževanje kot nacionalni sistem dobiva internacionalne lastnosti, kar 

lahko pripišemo trendom globalizacijskih procesov. 

Globalizacija je torej kompleksen proces, katerega 'bistvo' je kapital, ki ima moč in vpliv. Ta 

proces tvorijo 'potujoči' koncepti, ki se med seboj prelivajo ter niso ne teritorialno in ne 

vsebinsko omejeni. Kompleksnost procesov globalizacije lahko vidimo kot približevanje k 

podobnosti izdelkov in storitev, kot generator aktivnosti posameznikov in skupin, kot 

instrument za vzpostavljanje soodvisnosti in odvisnosti med posamezniki in skupinami ali pa 

celo kot proces oblikovanja novega 'družbenega reda', v katerem je vedno več imaginarnih sil, 

ki zanemarjajo primarno naravo človeka. 

Če torej globalizacija in globalizacijski procesi na eni strani 'zvenijo' privlačno, pa hkrati 

odpirajo tudi veliko vprašanj, kot npr. koliko, kako, zakaj posamezne politike 

(policy/policies) držav na eni strani sledijo 'močnim' državam, hkrati pa poskušajo ohranjati 

nacionalno identiteto, jezik, kulturo in razvijati svoje pristope in politike državne regulative. 

Pri tem pa uporabljajo podobne koncepte, ki so najpogosteje značilni za druga področja, kot 

so ekonomija, management itd. V nadaljevanju je analizirano delovanje šolskih politik s 

stališča uporabe konceptov. 

2.2 Šolske politike 

Na področju vzgoje in izobraževanja so vplivi toka in pretoka informacij, tehnologij, delovne 

sile in migracij ljudi na različne načine povezani tudi z oblikovanjem nacionalnih šolskih 
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sistemov in z uvajanjem sprememb. Koncepti, ki so oblikovali šolo, kot pravi Barle (2007, 

239), so temeljili na poznavanju socialnega, kulturnega, etičnega, ekonomskega in političnega 

prostora. Šola pa je skozi zgodovino dobila nalogo izvajanja javne službe, ki izhajajoč iz 

splošne definicije pomeni dejavnosti, katerih trajanje in nemoteno opravljanje zagotavljata v 

javnem interesu država ali lokalna skupnost. S tem, ko se je, kot pravi Zgaga (2002, 31), v 

moderni dobi šola konstituirala kot javna, od države vodena in nadzorovana institucija, se je 

znašla v precepu, ki ga prej ni nikoli poznala. Na javno institucijo, ki je prevzela eno izmed 

ključnih vlog v družbi, so prešle obveznosti, ki so tradicionalno pripadale zaključenim 

skupinam oziroma posameznikom in jih danes moderno imenujemo zasebniki. Status 

zasebnega se je temeljito spremenil. Danes se tako imenovani zasebni sektor na številnih 

področjih v javnem sektorju prizadeva pridobiti podporo in si ohraniti oziroma ponovno 

pridobiti avtonomijo. Pa naj bo to področje, na katerem zasebniki v obliki javno-zasebnega 

partnerstva želijo nadomestiti javne zavode in druge javne institucije za izvajanje javno 

veljavnih programov za učence in dijake, za dejavnost dijaških domov, za višješolsko 

izobraževanje ipd. ali pa področje storitev in drugih dejavnosti, v katerih dejavnost 

zasebnikov predstavlja dodatno ponudbo v javnem šolstvu za izvajanje šolskih izletov, za 

organizacijo interesnih dejavnosti in drugih aktivnosti v šoli, za pripravo šolske prehrane, za 

izvajanje računovodskih storitev, za čiščenje prostorov ipd. 

Če so nekdaj priviligirani sloji obvladovali šolo, danes ta privilegij v večini držav pripada 

javni šoli. Avtorja (Barle 2007 in Zgaga 2002) ugotavljata, da je koncept državnih šol od 

posameznih držav najprej zahteval vzpostavitev razmerja med šolo in družbo. Danes pa temelj 

in konceptualno osnovo za ureditev tega razmerja predstavlja avtonomija, ki jo povezujemo z 

odgovornostjo. Izhajajoč iz osnovnega fizikalnega mehanizma interakcije, pri katerem delci v 

makro in mikro svetu delujejo drug na drugega, sta tudi avtonomija in odgovornost v 

interakciji. Stvar šolske politike pa je, da v »šolskem prostoru« ustvari zakonodajne podlage 

in pogoje, ki bodo interakcijo spodbujali. Sardoč (2005) ugotavlja, da v državah Evropske 

unije kot tudi državah članicah OECD zasledimo poudarjanje avtonomije šol, ki jo lahko 

razumemo kot vir fleksibilnosti in kot sredstvo decentralizacije in deregulacije javnega 

sistema vzgoje in izobraževanja. To pa vodi v tesno vpetost šol v proces ugotavljanja in 

zagotavljanja kakovosti, v katerem mora šola odgovarjati (accounting) in imeti odgovornost7 

(accountability) (Logaj 2011).  

                                                 
7 Bovens (2007) meni, da diskurz odgovornosti služi kot konceptualni krovni pojem, ki pokriva 
različne koncepte, kot so: transparentnost, enakost, demokracija, učinkovitost, odzivnost in integriteta. 
Če je tako, potem je odgovornost evalvacijski koncept. Odgovornost je odnos med akterjem in 
forumom, v katerem ima akter obvezo razložiti in opravičiti svoje ravnanje, forum lahko postavlja 
vprašanja in posreduje sodbo/mnenje in akter je lahko soočen s posledicami (Bovens 2007, 450). 
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Po podatkih Eurydice  (2008) v zadnjih desetletjih najdemo v šolskih politikah zavzemanje za 

avtonomijo, ki jo v večini evropskih držav tudi vidijo kot sredstvo, s katerim se izboljša 

kakovost izobraževanja (ibid). Ukrepi šolskih politik v povezavi z avtonomijo se v predpisih 

odražajo na tri načine: 

- manj običajni, s predpisi o šolski avtonomiji po posebni zakonodaji, 

- redki, ko avtonomijo predpišejo z upravnimi predpisi, in 

- najpogostejši, ko se nove pristojnosti šol dodelijo na podlagi splošnih predpisov, ki urejajo 

širše področje šolskega sistema (ibid). 

V zadnjem desetletju, ko prenos pristojnosti na šole ni več del globalnega procesa politične in 

upravne strukture prenove, se vizija šolske avtonomije počasneje razvija. Tako države, ki so v 

različnih obdobjih začele v sistem izobraževanja vpeljevati šolsko avtonomijo (Bolgarija, 

Češka, Portugalska, Nemčija, Luksemburg, Romunija), k njenemu razvijanju pristopajo tako, 

da najprej proučijo, katere pristojnosti, naloge in odgovornosti bodo prepustile nižjim ravnem, 

nato pa se poslužijo poskusnega uvajanja in ugotavljanja, kako šole uporabljajo svojo novo 

moč. 

Ugotovitve v publikaciji Eurydice (2008, 14) kažejo, da se same šole niso veliko prizadevale 

za avtonomijo, zato je za šolske sisteme značilna politika uveljavljanja avtonomije od zgoraj 

navzdol. Tako so različne države uporabile različne modele prenašanja pristojnosti navzdol, 

npr. Nizozemska se je na podlagi sprejetega načela deregulacije prenehala ukvarjati s 

podrobnostmi pri upravljanju šol in je prepustila več svobode tistim, ki so za upravljanje šole 

lahko dejansko odgovorni. 

Beseda »avtonomija« je grškega izvora (»nomos« – zakon v povezavi z auto – sam svoj), ki v 

slovenščini po Slovarju tujk (Bunc 1998) pomeni  »samostojnost, samoupravo, neodvisnost«, 

pravico kake teritorialne enote, da vlada po svojih zakonih ali samostojno rešuje vprašanje 

notranje uprave, in se figurativno da prenesti na področje šolske avtonomije.  

Če avtonomijo obravnavamo kot koncept, nam pomeni samostojno sprejemanje odločitev, 

hkrati pa je tudi instrument za izvajanje pooblastil. V srednjeveških okoliščinah je 

pojmovanje avtonomije utemeljeno zlasti z močjo posameznikov in skupin. Avtonomija ne 

pomeni le samoregulatornega delovanja, ampak pomeni tudi delovanje, za katerega prihaja 

spodbuda ‘od zunaj’, posameznik pa ga ponotranji in ravna v skladu s spodbudo (glej Ryan in 

Deci, 2006). Izhajajoč iz moralne in politične filozofije jo lahko uporabimo kot osnovo za 

določitev odgovornosti posameznika za njegova dejanja. Krek idr. (2011, 14) poudarjajo 

pomen avtonomije učiteljev in drugih strokovnih delavcev ter avtonomijo institucij vzgojno-

izobraževalnega sistema ter jo povezujejo s spremljanjem in zagotavljanjem kakovosti 

šolskega dela. Avtonomijo učiteljev in ravnateljev pa zagotavljajo vnaprej določeni okvirji, 

polja avtonomije, znotraj katerih imajo subjekti (učitelji, ravnatelji) možnost svobode v 

svojem delovanju (Krek 2001, 59). Nekateri avtorji (Trnavčevič in Zupanc Grom 2000, 

Kenway in Epstein 1996) avtonomijo povezujejo z razvojen trgov v izobraževanju in z 
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razvojem deregulacije sistema. Koren (2006, 56) pa jo razume kot vodstveno načelo in 

delovni pogoj, po njegovem mnenju vključuje številne koncepte, na primer profesionalizem, 

prostor, organizacije in posameznike, pa tudi obe ravni v okviru sistema – centralno in 

lokalno.  

Avtonomija torej ni sinonim za neodvisnost. Lahko jo razumemo kot načelo družbenih 

odnosov ali pa kot odnos do zunanjega okolja. Iz koncepta avtonomije izhaja avtonomen 

posameznik in njegovo avtonomno ravnanje. Četudi je ne moremo opredeliti enoznačno, pa 

imajo vse opredelitve skupno konceptualno osnovo za ureditev razmerja med šolo in družbo. 

In če odgovorimo še na vprašanja, kaj so cilji vzgoje in izobraževanja, v nadaljevanju pa 

kako, kdaj in kdo te cilje uresničuje, lahko govorimo o robnih pogojih avtonomije ter o 

interakciji avtonomije in odgovornosti, ki je tesno povezana z decentralizacijo. Pri določanju 

robnih pogojev avtonomije pa so eno izmed pomembnih področij, ki so tudi predmet koncepta 

šolske politike oziroma avtonomije šole, pravice, ki jih ima posameznik po konvencijah in 

zakonih ter jih lahko pridobi oziroma so mu dodeljene na nivoju šole.  

Naravnanost sistemov izobraževanja in usposabljanja v najširšem smislu nakazujejo cilji za 

prihodnost sistemov izobraževanja in usposabljanja v EU. Na evropski ravni je bil sprejet 

program ciljev izobraževalnih sistemov do leta 2010 (Eurydice 2003), na katerega se navezuje 

koncept ključnih kompetenc (Eurydice 2003). Te se v zadnjem času uveljavljajo na številnih 

področjih in niso več povezane zgolj s poklicnim izobraževanjem. Pozornost zbuja skupina 

kompetenc, ki jo imenujemo generične spretnosti, znane tudi kot predmetno neodvisne 

oziroma transverzalne kompetence, kot so: komuniciranje, reševanje problemov, logično 

mišljenje, vodenje, kreativnost, motivacija, timsko delo in sposobnost učenja. Te kompetence 

so zlasti poudarjene v povezavi z vseživljenjskim učenjem in sposobnostjo učenja, ki 

pridobiva na pomenu.  

Leta 2000 je Komisija evropske skupnosti sprejela Memorandum o vseživljenjskem učenju. V 

Memorandumu o vseživljenjskem učenju (2000, 5) najdemo zapisano: 

Ključ do uspeha je, da gradimo na občutku skupne odgovornosti za vseživljenjsko učenje med 

vsemi ključnimi dejavniki – državami članicami, evropskimi institucijami, socialnimi partnerji 

in svetom podjetništva; regionalnimi in lokalnimi oblastmi, tistimi, ki delajo v izobraževanju 

in usposabljanju vseh vrst, v organizacijah civilne družbe, združenjih in grupacijah; in ne 

nazadnje, zagotovo pa tudi  ne najmanj pomembno, med posameznimi državljani samimi. Naš 

skupen cilj je razviti Evropo v kateri bo vsak imel priložnost, da v celoti razvije svoje 

potenciale, da bo čutil, da lahko prispeva k temu razvoju in da mu tudi pripada.  

Zapis pomeni, da udejanjanje vseživljenjskega učenja postaja za Evropsko unijo prioriteta, 

ker naj bi tako učvrstili družbeno kohezijo, dosegli dinamično gospodarsko rast in zagotovili 

inkluzivno družbo. To pa pomeni tudi spremembo filozofije izobraževanja in nove ukrepe 

šolskih politik. 
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Ob teh spremembah filozofije izobraževanja pa se pojavljajo pomisleki, vprašanja in dileme. 

Dubar (2004, 13) opozarja, da v globaliziranem svetu šola postaja poglavitni prostor 

socialnega razvrščanja, kar argumentira s trendi po večjem vpisu otrok  v splošne šole, od 

koder nadaljujejo izobraževanje do najvišjih nivojev, medtem ko se manjšina vpisuje v manj 

prestižne smeri ali pa pristane v manj uglednih šolah oziroma je vključena v stigmatizirane 

ustanove, kjer vladajo latentne ali aktivne oblike nasilja in nad katerimi visi teža socialne 

diskreditacije in segregacije. Yang in Kayaardi (2004, 231-249) iz Texas Women's University 

v ZDA pa sta proučevala, kaj vpliva na starše, da izberejo privatno ali javno šolo. Rezultati 

raziskave so pokazali, da so otroci v privatnih šolah bolj učinkoviti, izhajajo pa iz družin z 

višjim socialno-ekonomskim statusom. Ugotovila sta tudi, da je pomemben razlog za 

izbiranje šol rasna in razredna segregacija v šolah.  

To pomeni, da kljub naravnanosti šolskih politik k zagotavljanju pravičnost in enakosti, 

kakovosti, kompetenčni naravnanosti in k vseživljenjskemu učenju, na delovanje šol in 

šolskih sistemov vplivajo tudi drugi dejavniki. Zlasti opazno je podrejanje javne šole 

zakonitostim trga, ki so tesno povezane s pojmi, kot sta potrošništvo in poraba.  

Ker izobraževanje ne zajema več le formalnih oblik, temveč vse bolj postaja vseživljenjski 

proces, so s tem povezane tudi spremembe v izobraževalnem sistemu, ki naj bi mladim dal 

določeno temeljno znanje, na podlagi katerega bodo motivirani in sposobni nadaljnjega 

nenehnega izpopolnjevanja. Na nivoju šol se to odraža tako, da šole s svojimi programi in 

načinom dela poskušajo spremeniti delovanje celotne organizacije, doseči večjo učinkovitost, 

boljšo in hitrejšo odzivnost na potrebe gospodarstva in tako prispevati k večji konkurenčnosti 

gospodarskih organizacij. Dubar (2004, 13) navaja primer sprememb in vpliva šolskih politik 

na šole v francoskem šolskem sistemu v osemdesetih letih. V Franciji se je na osnovi sprejetih 

nacionalnih ciljev, da bo 80 % generacije zaključilo šolanje z maturo, dvajset let po sprejetju 

te usmeritve  procent maturantov v generaciji povečal od 20 % na 60 %.  

Opisani primer in ostali primeri posameznih držav kažejo na to, da imajo države nacionalne 

šolske sisteme, ki delujejo na osnovi nacionalnih šolskih politik. Hkrati pa imajo nacionalne 

šolske politike skupni označevalec. To pa so procesi, kot je deregulacija,8 decentralizacija9 šol 

                                                 
8 »Deregulacija oziroma prenašanje pristojnosti in odgovornosti iz državnega na lokalni in šolski nivo 
ima najprej svojo filozofsko (socialno-politično, šolsko-konceptualno) utemeljitev. Izhaja iz teze, da 
mora ustanova zadovoljevati tudi neposredne želje in potrebe svojega okolja in posameznih ljudi. 
Takrat nacionalni program ni ves šolski program, ampak črpa šola vire za svoje delo v šolskem 
socialnem okolju. Država se odpoveduje monopolu in daje šoli, učiteljem pravico do samoodločanja, 
samoopredeljevanja« (Resman 2009.) 
9 »Decentralizacija ni preprosto razporeditev moči, kompetenc centra na nižje nivoje. Ta proces 
imenujemo dekoncentracija, njegova bistvena značilnost pa je, da ostajajo nižji nivoji še naprej 
odgovorni centru. Pojem decentralizacija se uporablja, ko govorimo o razporeditvi moči, 
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in njihova povečana avtonomija, drugačen način financiranja (lump sum, per capita) in 

'prelaganje' odgovornosti na nivo šole in ravnatelja, ki zahteva tudi spremembe v načinu 

delovanja in prilagajanja okolju ter oblikovanje drugačne šolske kulture (Logaj idr. 2006). Te 

skupne značilnosti so posledica trendov v šolskih politikah. 

2.3 Trendi v šolskih politikah 

V nacionalnih šolskih douniverzitetnih sistemih, ki so v domeni 'nacionalnih' politik, posebej 

na področju srednjega šolstva, vidimo 'približevanje' skupnim ciljem v evropskem prostoru. 

Primerjava šolskih sistemov v Evropi (Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju v RS 1995, Bela 

knjiga o vzgoji in izobraževanju v RS 2011) kaže na podobnost v organiziranosti, dolžini 

obveznega šolanja in temeljnih principih in procesih, ki se v šolah dogajajo. Ta 'sorodnost' je 

med drugim povezana tudi s 'sposojanjem politik' ali 'policy borrowing' (Steiner Khamsi 

2006, Ochs 2006, Halpin in Troyna 1995) za iskanje in prenos 'dobre prakse' ali pa kopiranje 

in manjše prilagajanje celotnih modelov, kar je sicer smiselno in upravičeno zaradi mobilnosti 

delovne sile, priznavanja diplom, spričeval ipd. Nekateri avtorji, posebej tisti, ki raziskujejo 

področje visokega šolstva, pa povezujejo 'sorodnost' (približevanje politik) z 

internacionalizacijo in v evropskem okviru z evropeizacijo šolstva (Teichler 2004). Vsem je 

skupno vzpostavljanje razmerij med državo in šolo. Na razmerja med državo in šolo pa vpliva 

tudi sistem financiranja, način vodenja in upravljanja in s tem povezana stopnja avtonomije. S 

tem pa šolski sistemi postajajo primerljivi na globalni ravni, med šolo in državo pa se 

spreminjajo razmerja moči. 

Tako lahko trende šolskih politik po eni strani razlagamo kot ustvarjanje podobnih oziroma 

enakih izobraževalnih sistemov in možnosti v evropskem in širšem svetovnem prostoru, pri 

čemer lahko sorodnosti nacionalnih šolskih sistemov kritično analiziramo in raziskujemo 

skozi več aspektov, kot so npr. oblikovanje kulture šol, odzivanje učiteljev in načela vzgoje in 

izobraževanja. Po drugi strani pa trendi šolskih politik kažejo na spodbujanje marketizacijskih 

procesov10 v šolskem prostoru, na vnašanje 'audit kulture'11 in spodbujanje podjetništva. 

                                                                                                                                                         

odgovornosti, nekim bolj ali manj samoupravnim voljenim strukturam na nižjih nivojih. Te niso toliko 
odgovorne centru kot volivcem, ki so jih postavili na to mesto. Skratka, te strukture uživajo politično 
avtonomijo, kar pomeni, da je decentralizacija močno povezana s procesi demokratizacije, to je z 
vključevanjem različnih partnerjev, kot so učenci, starši, dejavniki civilne družbe, gospodarstva, v 
upravljanje šol in šolskih sistemov« (Peček 1999). 
10 Novak (2009, 168) pravi, da marketizacija šolstva pomeni križanje edukacije z managementom in 
marketingom. Marketizacija je krovni pojem in povezuje več procesov, kot so procesi decentralizacije, 
deregulacije, večje avtonomije šol in drugačnega financiranja (Trnavčevič 2008). Pomeni prosto izbiro 
posameznika, ki je odgovoren za svoje šolanje in izobraževanje. Posameznik (starši, otrok) naj bi imel 
pravico do izbire šole - tako vrste šole (javna, zasebna ali s koncesijo) kot tudi do določene izbirnosti v 
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Ustvarjanje podobnih oziroma enakih izobraževalnih sistemov in možnosti se odraža v 

podobni konceptualni zasnovi vzgoje in izobraževanja. V tem kontekstu so v Beli knjigi o 

vzgoji in izobraževanju zapisani tudi strateški izzivi in usmeritve sistema vzgoje in 

izobraževanja (Krek idr. 2011, 18-50). Med drugim je izpostavljena učljivost posameznikov12, 

vgrajevanje znanja v socialni in kulturni kapital družbe, družbeni pomen tehniškega 

izobraževanja in naravoslovno-matematičnega znanja, tehnološka pismenost, spodbujanje 

trajne motivacije za spoznavanje in učenje ter pridobivanje novih spretnosti v kontekstu 

vseživljenjskega učenja, trajnostni oziroma vzdržni razvoj, vzgoja, poučevanje in raba 

jezikov. 

O trendih marketizacije šolstva, ki naj bi povečali fleksibilnost in odzivnost šol na 

spremenjene pogoje v okolju, govori Dehli (1996). Stronach (2000) in Strathern (2002) pa 

kritično razpravljata o tako imenovani audit kulturi oziroma kulturi nenehnega preverjanja in 

ocenjevanja ter merjenja, ki povzroča 'pritisk' in poudarja transparentnost. Vse več držav se 

namreč vključuje v mednarodne raziskave, kot npr. TIMSS (v letu 2003 je bilo vključenih 51 

držav, v letu 2007 pa že 68 držav iz vsega sveta (Podatki o raziskavi TIMSS 2008)),  PISA (v 

letu 2003 je bilo vključenih 41 držav, v letu 2006 pa že 57 držav iz vsega sveta (Podatki o 

raziskavi PISA 2008)), in preko merjenja dosežkov otrok na posameznih področjih ocenjuje 

uspešnost vzgojno-izobraževalnega procesa v šolah in primerljivost v širšem prostoru. To pa 

v nekem smislu pomeni standardizacijo. 

Ena od pobud za odzivnost šol na spremenjene pogoje v okolju pa je tudi poudarjanje pomena 

podjetništva. Gre za pobudo o podjetništvu in podjetniškem pristopu, ki se pojavlja v vsaj 

dveh konceptih. Pri prvem gre za tržno obnašanje na vseh nivojih in ima za osnovni namen 

                                                                                                                                                         
kurikulumu. Ta širok krovni koncept izbire je v osnovi povezan z drugačnim šolstvom, ki temelji na 
štirih procesih: decentralizaciji, večji avtonomiji šol in s tem povezani odgovornosti ravnatelja, večji 
deregulaciji šolstva in financiranju "na učenca" ali "per capita" financiranju (Trnavčevič 2003). 
Marketizacijski procesi preoblikujejo odnose moči znotraj šol, med šolami ter v celotnem sistemu 
javnega šolstva. Marketizacijski procesi so zato bistveno povezani s podobo odzivne, pravične, 
otrokom prilagojene šole, v kateri je malo birokracije, veliko avtonomije ter velika izbirnost 
(Trnavčevič in Logaj 2007). Paradoks marketizacije v izobraževanju je torej ta, da namesto 
obljubljene decentralizacije, deregulacije in večje avtonomije šol vzpostavlja pravzaprav 
recentralizacijo, reregulacijo ter v imenu večje avtonomije in z njo povezane odgovornosti vzpostavi 
»novo, večjo« avtonomijo in jo hkrati s testiranji, merjenji in preverjanji nenehno nadzoruje ter po 
potrebi tudi kaznuje. (Trnavčevič idr. 2007) 
11 Leys (2003) s pojmom audit kulture poimenuje različne preglede stanja (audite): audite 
managementa, okolja, podatkov, procesov poučevanja, rezultatov, trdi, da audit kultura ne pomeni 
decentralizacije, temveč masovno recentralizacijo. Trnavčevič idr. (2007, 22) pa pravi, da tovrstni 
različni postopki merjenja in evalviranja pomenijo pritiske na posameznika in organizacijo.  
12 V sodobni družbi je proces pridobivanja znanja podvržen močnim tržnim vplivom, ki kot enega 
poglavitnih ciljev učnega procesa postavljajo sposobnost pridobivanja znanja – učljivost 
posameznikov (Krek idr. 2011, 19). 
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ekonomske učinke, kar je za javne šole vprašljivo, drugi pa poudarja ustvarjanje inovativnih 

aktivnosti in ustvarjanje novih izdelkov ter storitev (Antončič in Zorn 2004). Pri slednjem gre 

za koncepcijo korporativnega podjetništva v šoli, ki naj bi slonela na procesu, ki zagotavlja 

aktivno vlogo zaposlenih in skrb za inovacije. Trend vstopa podjetništva v šolski prostor 

prinaša 'pasti' v načinu in oblikah ter vprašanje smiselnosti prenosa praks iz profitnega 

sektorja v javni sektor. Podobno so 'pasti' tudi pri udejanjanju procesov in pri približevanju 

šolskih politik s prenosom tujih praks. 

Slovenija je v petnajstletnem obdobju veljavnosti obstoječega Zakona o organizaciji in 

financiranju vzgoje in izobraževanja (1996) vstopila v Evropsko unijo in na področju vzgoje 

in izobraževanja »prevzela« oziroma se odzivala in se še odziva na trende večine evropskih 

držav. Zlasti na področju sekundarnega izobraževanja so bili začeti procesi deregulacije in 

decentralizacije šolskega sistema. Spremembe so v največji meri povezane s spremembo 

financiranja šol, v celoti pa še ne zagotavljajo sistemsko urejenega ugotavljanja in 

zagotavljanja kakovosti. Tako je z vidika trendov šolskih politik (policy) v Sloveniji v 

prihodnje pričakovati celovito sistemsko ureditev ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti. 

Sistem ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti naj bi vključeval tudi kazalnike kakovosti, ki 

so po mnenju Kolenca in Krambergerja (2008, 16) uvod v racionalni nadzor in omejevanje 

neformalne moči. Avtorja (ibid) ugotavljata, da je porazdelitev tako imenovanih javnih dobrin 

neenakomerna in običajno povezana z močjo in oblastjo in da gre pri splošnih dobrinah, ki 

niso redke, za dolgoročni dogovor med »ljudstvom« in »državo«. Zato je na kratek čas težko 

oceniti kakovost splošne dobrine in potrebujemo dolgoletno spremljanje (ibid). To pomeni, da 

imajo nacionalne šolske politike za vzpostavitev sistema ugotavljanja in zagotavljanja 

kakovosti izbiro med kazalniki, ki temeljijo na kakovosti delovanja procesa vzgoje in 

izobraževanja ali pa na ravni vhodnih vrednosti (input) in/ali na ravni rezultatov oziroma 

tistega, kar naj bo doseženo s procesom (output, izid). Pri tem pa je potrebno upoštevati, kaj 

dosežki procesa pomenijo, časovno lestvico za dosežke procesa in vire za doseganje 

rezultatov. 

Ker je vzgojno-izobraževalni sistem vsake države izredno kompleksen, odzivanje na trende 

šolskih politik, ki spodbujajo 'približevanje' skupnim ciljem v evropskem prostoru, terja 

temeljite premisleke, upoštevanje zgodovinskega konteksta posamezne države in premišljen 

prenos tujih praks. 

2.3.1 Prenos tujih praks 

Prenos tujih praks, pa naj bodo to prakse tujih držav ali pa drugih področij (npr. ekonomsko 

področje), na slovenski šolski prostor (kot tudi v drugih državah) je vprašljiv. 

V raziskovanju lahko spremljamo razvoj komparativnih raziskav skozi dolgo obdobje 

zgodovine raziskovanja. Novoa in Yariv-Marshal (2003) prikazujeta in utemeljujeta predvsem 
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dva trenda, in sicer historične komparativne študije in novejše, aktualne primerjalne študije, 

namenjene legitimiziranju odločitev snovalcev politik (policy makers) za njihove odločitve. 

Menita, da se je raba tovrstnih primerjalnih študij povečala, saj snovalci politik potrebujejo 

argumente za uvajanje sprememb v šolske sisteme in za pridobivanje simbolične prednosti, 

pri čemer kot primer navajata EU, kjer 'komparacijski kriterij' služi kot pogoj za financiranje 

raziskav v družboslovju.  Avtorja (ibid) opozarjata tudi na vprašljivost takih študij. Problem 

komparacije v taki zasnovi, ki jo poimenujeta 'mehka komparacija', je v tem, da takim 

študijam manjka dobra teoretična in/ali metodološka osnova. Glede na to pa je vprašljiva tudi 

združljivost in prenosljivost modelov oziroma njihovih posameznih elementov, pri čemer se 

izgubljajo kontekstualne in ne samo kulturne in vrednotne razlike med posameznimi 

skupinami ljudi in narodi. Posledice takih raziskav so po mnenju Novoa in Yariv-Marshal 

(2003) vsaj dvojne: 

- oblikuje se družba mednarodnega spektakla, ki temelji na simboliki, nadzoru in predstavi 

– spektaklu, v katerem različne mednarodne primerjave, raziskave, pomenijo 'zagotovilo', 

da so odločitve, usmeritve in predlagane rešitve dobre in prave, hkrati pa so element 

nadzora; 

- oblikuje se  politika medsebojne (vzajemne) odgovornosti (mutual accountability), ki 

ustvarja občutek skupnega, in participacije ('vsi smo del Evrope') ter vabi k nenehnemu 

primerjanju z drugimi. Novoa in Yariv-Marshal (2003, 427) pravita, da pogosto ne gre 

zgolj za 'horizontalne izmenjave', temveč za vertikalne (razvrščanje šol glede na 

standarde, ki so sprejeti brez kritične diskusije).  

V tej dvojnosti posledic študij, ki jo omenjata Novoa in Yariv-Marshal (2003), je 

prepoznavna naravnanost snovalcev šolskih politik in njihova naklonjenost oziroma 

pripadnost načelom 'aktualnosti', 'modernosti' in 'dinamičnosti'. To vodi v globalizacijo 

šolskih sistemov in njihovo vse večjo podobnost ter generira nenehno dogajanje v šolskih 

politikah in posledično v šolskih sistemih. Spodbuja pa tudi procese, ki jih 'sposojanje politik' 

vsebuje. 

Ti procesi so mednarodna privlačnost, odločanje in implementacija politike (policy), ki je bila 

v nekem drugem okolju že sprejeta, ter  internacionalizacija. O teh procesih razpravljajo Ochs 

(2006) ter Philips in Ochs (2004). Osnovno vprašanje, ki ga Ochs (2006) zastavlja, je, kaj je 

vzrok sposojanja tujih politik. Argumenti, ki jih pogosto slišimo na vseh nivojih in področjih, 

so vezani na mednarodno primerljivost, globalizacijo, internacionalizacijo in podobno. V 

retoriki primerjav je pogosto poudarjeno, da gre za prenos 'dobre prakse' in ne za 'prisilen' 

transfer (Ochs 2006). Dokument Strategija razvoja Slovenije (2005) izpostavlja npr. 

'sposojanje' in 'prenos' dobre prakse iz tujih okolij v slovensko. 'Težave' s prenosom dobre 

prakse pa so v tem, da je dobra praksa pogojena z okoljem, v katerem se je razvila, in da je 

dobra praksa proces ne pa model, ki ga lahko prenesemo v drugo okolje. To pomeni, da se 

'dobra praksa' sooča z različnimi vprašanji in dilemami v nekem okolju in jih tamkajšnji 

snovalci politik vedno znova rešujejo. Sestavni del 'dobre prakse' je poznavanje in 
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preprečevanje slabosti, ki jih ta praksa ima. To omogoča snovalcem politike, da ob 

vpeljevanju nove prakse vzpostavijo tudi institucije in mehanizme, ki slabosti preprečujejo 

oziroma blažijo. 

Vsi procesi, ki tudi s prenosom tujih praks potekajo na področju gospodarstva, znanosti in 

tehnologije, se odražajo na področju šolskih politik in vplivajo na njihove aktivnosti, med 

drugim tudi za pospešitev marketizacije in pomen marketizacijskih procesov, ki ga poudarjajo 

šolske politike v anglosaksonskem svetu in drugod po Evropi (Seppanen 2003). 

2.3.2 Marketizacija šolstva 

Kot pravi Trnavčevičeva (2005), marketizacija šolstva pomeni odmik od 'državne kontrole' in 

povečano odgovornost šol do 'družbe'. Sloni pa na krovnem konceptu proste izbire šol (Wells, 

Lopez, Scott in Holme 1999, Dehli 1996).  

Marketizacija (spodbujanje tržnega obnašanja šol z ukrepi snovalcev šolske politike) kot 

krovni pojem za marketizacijske procese združuje decentralizacijo, deregulacijo, večjo 

avtonomijo šol in dekoncentracijo moči (Dehli 1996, Ball 2004, Apple 2004a, b). Ti procesi 

se odražajo v drugačnem pojmovanju šolanja, v vlogi posameznika kot odgovornega 

odjemalca v menjalnem odnosu z državo (Sharrock 2000) ter v pojmovanju znanja in 

izobraževanja kot 'blaga' na tržišču (Lyotard 1984). V ospredju je proces decentralizacije, ki 

ga Karlsen (2000) opredeljuje kot »povezanega z dimenzijo center-periferija«. Poudarja 

'relativnost' tega koncepta. Kar je za nek nivo in v nekem okolju centralizacija, je lahko v 

drugem okolju decentralizacija (Karlsen 2000, 526). To pomeni, da je vprašanje 

decentralizacije in z njo povezanih konceptov in procesov deregulacije in avtonomije vedno 

kulturno/tradicionalno/kontekstualno utemeljeno. Decentralizacija vedno vključuje več 

dimenzij, to so redistribucija moči, odločanje o resursih in administrativno-upravni 

odgovornosti. In to sta že leta 1996 tudi v Sloveniji prinesla zakonodaja in Bela knjiga o 

vzgoji in izobraževanju (1995), v kateri so izpostavljeni principi delovanja sodobnega 

šolskega sistema in omenjeni decentralizacija in deregulacija douniverzitetnega šolstva. 

Po mnenju Leysa (2003) je proces decentralizacije šolstva pravzaprav recentralizacija in 

reregulacija, saj država določa cilje, politike in strategije, izvedbeni (procesni) del pa prepušča 

posameznim organizacijam – šolam. To pomeni, da šole uveljavljajo avtonomijo na 

izvedbenem delu, ki je reguliran na posameznih področjih.  

Za decentralizacijo šolskih sistemov, kot enega pomembnih marketizacijskih procesov v 

izobraževanju, lahko po svetu najdemo vrsto različnih razlogov. Resman (1999) omenja tri: 

ekonomsko-finančne (racionalizacija sistema), strokovne in politično-ideološke 

(demokratičnost in participacija v vodenju šol). Peček (1999) pa omenja različne dimenzije 

decentralizacije,  npr. decentralizacijo regulacije kurikuluma ali pa financiranja izobraževanja. 
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V Memorandumu o vseživljenjskem učenju (2000) so usmeritve za decentralizacijo prisotne v 

priporočilih za oblikovanje sistema učenja (vključuje vse tipe učenja), ki upošteva dejstva na 

»terenu«. Torej naj bi se sistem vseživljenjskega učenja vzpostavil »od spodaj navzgor«, kar 

pomeni, da se odgovornost za razvijanje sistemov učenja prerazporeja z državnega, 

nacionalnega nivoja, na nižje nivoje. Karlsen (2000) meni, da so pričakovani izidi 

decentralizacije sistema boljša kakovost rezultatov, izidov vzgojno-izobraževalnega procesa, 

večja odzivnost šol na potrebe lokalne skupnosti in gospodarstva ter večja odgovornost šol do 

skupnosti. Sistemi izobraževanja torej dobivajo novo vlogo, znanje in izobraževanje pa nov 

pomen.  

V povezavi s konceptualno zasnovo sistema vzgoje in izobraževanja Krek idr. (2011, 27)  

poudarjajo potrebo o zavedanju razlike med postopkom pridobivanja informacij in procesom 

usvajanja znanja, saj je proces usvajanja znanja dolgotrajnejši, zahtevnejši in predpogoj 

uspešnega iskanja, razumevanja in kritičnega vrednotenja informacij.  

Margison (2007) pa za znanje trdi, da je le trenutna zasebna dobrina. Ko je uporabljeno, npr. z 

vstopom posameznika na trg delovne sile, ni več predmet zasebnega lastništva. Vendar pa s 

stališča vplivanja na oblikovanje programov in vsebin izobraževalnega procesa znanje postaja 

odzivno na potrebe interesnih skupin, ki na različne načine 'usmerjajo' kapital. Roberts (1998, 

8) pravi, da se na ta način oblikuje sistem, ki ga določa potrošnik, ponudnik pa opušča 

aktivnosti lastne, specifične ponudbe. Kot meni Lyotard (1984, 4), znanje postaja 

informacijska dobrina, izobraževanje pa poteka po enaki 'logiki' kot denarni tokovi: »/…/ 

primerna razlika ne bo več med znanjem in neznanjem, temveč tako, kot je primer z denarjem 

med 'znanje za plačilo' in 'znanje kot investicija'«. Znanje za plačilo 'diktira' povpraševanje, 

znanje kot investicija pa je zasebna dobrina posameznika, ki 'investira' v svoje šolanje in 

izobraževanje. In ker investira in kasneje za znanje dobi plačilo in z njim konkurira na trgu 

delovne sile, zahteva, pričakuje 'točno tako znanje', ki mu bo plačilo in konkuriranje na trgu 

dela omogočilo (Logaj in Trnavčevič 2008, 117).  

Torej šole, če hočejo večji vpis, ponujajo to, kar posamezniki potrebujejo. Šole, ki 'služijo' 

neposrednemu interesu lokalnega oziroma regionalnega okolja, pa slej ko prej začnejo 

'proizvajati' znanje, ki ga to okolje potrebuje 'takoj'. In okolje pomeni zaseben interes, ki hoče 

delovno silo 'po svoji meri'. To pa pomeni, da na delovanje šol vpliva trg. Zato tudi ni 

presenetljivo, da zasledimo v slovenskih nacionalnih dokumentih poudarek na 'znanju za 

razvoj'. 

Z vidika marketizacijskih procesov naj bi javno šolstvo delovalo avtonomno, torej bi se šole 

lahko povezovale tudi s posameznimi zasebnimi gospodarskimi družbami. Te pa so izrazito 

tržno orientirane in že z ekonomskega stališča pogosto niso zainteresirane za usposabljanje 

delovne sile, ki jim je lahko tudi konkurenčna. Pri tem pa se pojavi dilema, kaj pomeni javno-

zasebno z vidika znanja in možnosti zaposlitve.  
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Margison (2007) analizira in dekonstruira odnos javno-zasebno in posebej poudarja, da 

poenostavitve in polarizacija javnega in zasebnega ne doprinesejo k razumevanju vedno 

kompleksnejšega odnosa med javnim in zasebnim. Dokaj preprosta razlaga razlike med 

javnim in zasebnim temelji na opredelitvi lastništva. Javna šola je financirana iz državnega 

oziroma lokalnega proračuna, zasebna šola pa ima druge vire financiranja. V praksi pa taka 

poenostavitev ne vzdrži, saj obstajajo šole s koncesijo oziroma s sofinanciranjem države, kar 

pomeni, da so z vidika lastništva zasebne, z vidika financiranja pa pridobijo del sredstev (npr. 

za plače) iz državnega proračuna. Iz tega izhaja, da je financiranje slab razločevalec med 

javnim in zasebnim, čeprav lastništvo oziroma ustanoviteljstvo to polarnost relativno 

neposredno odraža. Po definiciji Margisona (2007, 315) je javna dobrina tisto, kar vsebuje 

pomemben element ne-rivalstva in ne-izključevanja, ter dobrina, ki je dosegljiva vsej 

populaciji, zato lahko proizvaja zasebna inštitucija tudi javno dobrino (npr. združenja, ki jih 

ustanovijo zasebniki in so vsem dostopna in ne 'izpodrivajo' sorodnih organizacij). Glede na 

ta izhodišča sta šola kot inštitucija in izobraževanje kot proces lahko 'javno' in hkrati 

'zasebno', pri čemer mora 'država' nadzorovati izvajanje javnega, pa naj bo to nacionalni 

kurikulum ali pa poraba financ (Logaj in Trnavčevič 2008). 

Drugačen pa je pogled na vprašanje javno-zasebno skozi znanje kot produkt izobraževanja. 

Znanje skozi neoliberalen13 koncept izobraževanja postaja za učenca zasebno dobro, saj naj bi 

mu omogočalo zaposlitev oziroma povečanje zaposljivosti. To pa pomeni, da trg dela in 

delovne sile po principu ponudbe in povpraševanja 'regulira' javno dobro za zasebne potrebe 

ne glede na to, ali je izvajalec javna ali zasebna institucija. Znanje v takem kontekstu postaja 

informacija, veščina, podatek  in se valorizira na trgu, omogoča pozicioniranje posameznika 

na trgu, na katerem tudi dokazuje svojo 'uporabno vrednost'.    

Tako kot lahko o znanju govorimo v več kontekstih, tudi marketizacija šolstva pomeni 

ustvarjanje novih modelov izobraževalnih sistemov. To vidimo tudi v slovenskem 

srednješolskem sistemu, ki ga je zasnovala država z modularno zasnovo programov. Model 

uokvirja procese, ki v svoji 'naravi' vsebujejo dinamičnost, odprtost in nenehno spreminjanje. 

S tega stališča tudi decentralizacija šolstva kot procesa pomeni pravzaprav recentralizacijo in 

reregulacijo, saj država določa okvir, procesni del pa je prepuščen posameznim 

organizacijam. Na primeru šol to pomeni, da prihajamo v nasprotje s tem, kar načelno trdijo 

snovalci šolskih politik. To pa je, da bosta marketizacija ter privatizacija doprinesli k bolj 

tržnemu obnašanju šol ter tako spodbudili konkurenco, kar naj bi imelo kot posledico večjo 

                                                 
13 Razumevanje neoliberalizma skozi perspektivo Brownove (2006) pokaže, da ne gre zgolj za prenos 
različnih konceptov in konstruktov na področje izobraževanja, ampak za prepoznavanje sprememb v 
praksi vodenja in upravljanja šol, v organizaciji šolstva, šolske mreže in v konstituiranju učencev kot 
potrošnikov oz. odjemalcev storitev šole s poudarkom na prosti izbiri in individualnosti. 
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kakovost douniverzitetnega sistema šolstva, večjega oziroma boljšega znanja in s tem 

implicitno konkurenčnejšega gospodarstva.  

Marketizacijski procesi v izobraževanju torej spreminjajo podobo šole in pojmovanje znanja 

in izobraževanja. Ker Slovenija, zlasti na srednješolskem področju, sledi drugim državam, so 

v zadnjih desetletjih tudi v slovenskem šolskem prostoru prisotne nove konceptualne rešitve, 

ki jih je predlagala slovenska šolska politika.    

2.4 Slovenska šolska politika 

Slovenija je v letih 1991 do 1995 zasnovala  konceptualne rešitve sistema vzgoje in 

izobraževanja  in jih zapisala v Beli knjigi o vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji 

(Krek 1995). Šolska reforma, ki je potekala od leta 1995 dalje in je v mnogih segmentih 

šolstva pomenila radikalno spremembo tako v strukturi (prehod na 9-letno obvezno šolanje), 

organiziranosti kot tudi v vsebinski prenovi, se je na področju osnovnega šolstva zaokrožila z 

uvedbo devetletne šole za celotno osnovnošolsko populacijo. V srednješolskem prostoru pa je 

prevladoval trend vpisa v splošno izobraževanje, saj se je po podatkih Državnega izpitnega 

centra (Statistični podatki o splošni maturi 2010) od leta 1996 do 2010 delež maturantov 

praktično podvojil. Zrastel je od 20 % na 40 % generacije. Če, kot pravi Laval (2005), nov 

šolski in vzgojno-izobraževalni model temelji tudi na podvrženosti šole ekonomskemu 

razmišljanju in smo v šoli priča spreminjanju vrednot v ekonomsko vrednost, se odmikamo od 

vloge šole pri prenašanju kulture in reproduciranju celotnih družbenih okvirov. Tako tudi 

matura, ki je nekoč pomenila zrelostni izpit, danes pomeni vstopnico v terciarno 

izobraževanje in s tega stališča postaja tudi ekonomska kategorija. Gledano iz socialnega in 

ekonomskega konteksta gre na nek način za devalorizacijo mature, v prihodnosti pa za 

povečanje nezaposlenosti med višjimi in visoko izobraženimi ter za povečan pritisk po čim 

daljšem vključevanju v šolski sistem. To kaže, da je na globalnem nivoju poskušala slovenska 

šolska politika slediti trendom evropskih držav.  

V Sloveniji sta, zlasti po osamosvojitvi, po zgledu drugih držav v porastu vpeljevanje in 

razvoj novih tehnologij ter spreminjanje zakonodajnih okvirov za vzpostavitev konkurenčne 

sposobnosti, primerljivosti in prednosti na globalnih trgih. Sprejeta je bila politično-

ekonomska vizija,14  ki naj bi spodbudila deregulacijo in liberalizacijo trgov, nastajanje in rast 

podjetij, odprtost finančnih trgov in konkurence, večjo prožnost trga dela, individualne 

                                                 
14 Politično-ekonomska vizija je zapisana v strateških dokumentih: Strategije razvoja Slovenije (2005) 
za obdobje od leta 2005  do 2013, ki jo je sprejela Vlada Republike Slovenije na svoji seji 23. 6. 2005, 
Okvir gospodarskih in socialnih reform za povečanje blaginje Slovenije (2005)  in v Resoluciji o 
nacionalnih razvojnih projektih za obdobje 2007–2023 (2006), ki jo je sprejela Vlada RS na svoji seji 
12. 10. 2006. 
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potrebe in odgovornost, odprto in široko partnersko sodelovanje, decentralizacijo javnega 

sektorja in javno-zasebno partnerstvo ter dosegla trajnostni razvoj na temelju strukturnih 

reform in večje družbene dinamike.  

Pregled strateških dokumentov razvoja Slovenije kaže na utemeljevanje koristi in potrebe po 

regionalizaciji Slovenije za spodbujanje gospodarstva, za večanje konkurenčnosti Slovenije 

na svetovnih trgih ter tudi za distribucijo javnih dobrin, med drugim šolstva, in za boljšo 

odzivnost regij oziroma pokrajin na potrebe prebivalstva. Dokumenti se nanašajo zlasti na 

gospodarski in socialni razvoj Slovenije v naslednjih letih. 

UMAR15 je v dokumentu Strategija razvoja Slovenije (2005) objavil izhodišča in strategijo 

razvoja Republike Slovenije od leta 2005 do leta 2013, v katerih je zapisano, da Slovenija 

»dosedanji gospodarski razvoj, postopnost reform in neokorporativistično regulacijo družbe 

nadgrajuje z novim razvojnim modelom« (Strategija razvoja Slovenije 2005, 21). Poudarjeno 

je, da ta nadgradnja pravzaprav pomeni večjo liberalizacijo in deregulacijo tržnega 

gospodarstva, vzpostavljanje novih oblik javno-zasebnega partnerstva ter odprto in široko 

partnersko sodelovanje. Predlagani model sloni na: 

- »združevanju pozitivnih lastnosti evropskih modelov liberalnega gospodarstva in 

partnerske države, ki ustrezajo našim razvojnim sposobnostim in vrednotam« (Strategija 

razvoja Slovenije 2005, 21), 

- posamezniku: »v njegovem izhodišču je človek kot avtonomen posameznik s svojimi 

vrednotami in kulturo, ki svobodno razvija svoje sposobnosti in prevzema vedno večjo 

individualno odgovornost za svoj ekonomski napredek in socialno blaginjo« (Strategija 

razvoja Slovenije 2005, 21). 

Posebej pomembno je, da je skrb »za ekonomsko učinkovitost v novem razvojnem modelu 

bolj kot doslej prepuščena koordinacijskemu mehanizmu trga« (Strategija razvoja Slovenije 

2005, 22). Zato je na regionalnem nivoju osrednja vloga države aktivizacija človeških virov in 

kapitala, kar bo doseženo s prenosom dela pristojnosti države na avtonomne in 

decentralizirane organizacije, ki » združujejo lastnosti javnih in zasebnih organizacij ter 

uporabljajo proračunske in zasebne vire financiranja« (ibid). Država naj bi tako oblikovala 

cilje, politiko in pravila igre, izvedbo pa vedno bolj prepuščala podjetniški javno-zasebni 

mreži organizacij (ibid). 

Tudi pregled Resolucije o nacionalnih razvojnih projektih za obdobje 2007–2023 (2006) kaže 

na usmeritev šolske politike. Projekti, ki so vezani na področje vzgoje in izobraževanja, so 

prikazani v preglednici 1. Iz preglednice 1 je razvidno, da predvideni veliki projekti niso 

                                                 
15 Urad RS za makroekonomske analize in razvoj (UMAR) je samostojna vladna služba, njen direktor 
je neposredno odgovoren predsedniku vlade. 
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neposredno povezani z razvojem douniverzitetnega izobraževanja. Vezani so na ustanavljanje 

univerzitetnih središč in na razvoj znanosti s področja naravoslovja in tehnike. Predvsem I. 

razvojna prioriteta pa zaradi zagotovitve konsistentnosti sistema po vertikali in kontinuitete 

delovanja nakazuje potrebo po še bolj radikalnem posegu v douniverzitetno šolstvo.  

Preglednica 1: Veliki projekti, ki neposredno posegajo na področje šolstva 

Razvojne prioritete Projekti na področju izobraževanja 

I. razvojna prioriteta – konkurenčno 
gospodarstvo in hitrejša rast  

Razvoj visokega šolstva na področju naravoslovja 
in tehniških ved ter zgraditev univerzitetnega 
središča in znanstveno-tehnološkega parka, 
regijskega mrežnega podjetniškega inkubatorja v 
Novem mestu 
Razvoj gorenjske univerze oziroma 
naravovarstveno-tehniška VIS v Kranju 
Višješolsko izobraževalno središče v Pomurju 
Razvoj regijskega univerzitetnega središča na 
Goriškem 
Razvoj podjetniškega in univerzitetnega 
inkubatorja ter znanstvenega parka v Podravju 
Visokošolsko središče v Slovenj Gradcu 

II. razvojna prioriteta - učinkovito 
ustvarjanje, dvosmerni pretok in 
uporaba znanja za gospodarski 
razvoj in kakovostna delovna mesta  

Politehnika Ljubljana 
Univerzitetni klinični center Maribor 

III. razvojna prioriteta – učinkovita 
in cenejša država  

- 

IV. razvojna prioriteta – moderna 
socialna država in večja zaposlenost  

- 

V. razvojna prioriteta – povezovanje 
ukrepov za doseganje trajnostnega 
razvoja  

- 

Vir: Logaj in Trnavčevič 2008. 

Po mnenju takratne vlade pa Resolucija o nacionalnih razvojnih projektih za obdobje 2007–

2023 (2006) predstavlja nabor ključnih razvojno-investicijskih projektov, ki so prikazani v 

preglednici 2 in pri katerih bo sodelovala država. Njihova izvedba naj bi na nacionalni in 

regionalni ravni koncentrirala razvojne pobude in sredstva ter z njimi dosegla razvojni preboj 

države kot celote.  

Tako kot ostale strateške dokumente lahko tudi Okvir gospodarskih in socialnih reform za 

povečanje blaginje v Sloveniji (2005) pogledamo skozi vsebine, ki se neposredno navezujejo 

na področje douniverzitetnega izobraževanja in so prikazane v preglednici 3.   

Sprejeti ukrepi nakazujejo bistvene spremembe na področju šolske zakonodaje, ki naj bo 

namenjena spodbujanju privatnega šolstva, javno-zasebnega partnerstva in prisotnosti 
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privatnega kapitala na področju do univerzitetnega izobraževanja ter usmerjena v 

izravnavanje ponudbe izobraževalnih programov s potrebami trga in gospodarstva.  

Preglednica 2: Osrednji nacionalni razvojni projekti do leta 2023 

Št. Osrednji projekti 
1 Razvojna mreža Slovenije (gospodarska središča, znanje, nacionalna 

širokopasovna mreža) 
2 Povezovanje naravnih in kulturnih potencialov (športna in turistična 

infrastruktura) 
3 Učinkovito upravljanje okolja (trajnostna mobilnost, trajnostna energija) 

Energetski objekti (NEK II, TEŠ, ČHE Kozjak, omrežje, skladišče plina) 
4 Mobilnost za podporo gospodarskemu razvoju (cestna in železniška prometna 

infrastruktura) 
5 Institucionalna in administrativna usposobljenost (posodobitev zdravstva in 

pravosodja) 

Nobenega dokumenta pa ni možno analizirati s stališča zagotavljanja skladnega regionalnega 

razvoja povsem ločeno od drugih strateških dokumentov Republike Slovenije, ki vsebujejo 

načelne usmeritve, cilje in poudarke nadaljnjega razvoja Slovenije ter tudi ukrepe za 

doseganje zapisanih ciljev. V teh strateških dokumentih so izpostavljeni gospodarski razvoj in 

ekonomski vzvodi razvoja družbe, večja konkurenčnost gospodarstva ter prestrukturiranje 

šolstva, ki naj postane fleksibilno, deregulirano in decentralizirano ter razvije kakovostno 

višje in visokošolsko izobraževanje.  

V strateških dokumentih (Okvir gospodarskih in socialnih reform za povečanje blaginje 

Slovenije (2005) in Resolucija o nacionalnih razvojnih projektih za obdobje 2007-2023 

(2005)) pa ni zaznati posebnih poudarkov na področju šolstva zaradi posebnosti Slovenije, ki 

so pogojene z njeno majhnostjo, z demografskimi in geografskimi značilnostmi ter kulturno 

identiteto.  
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Preglednica 3: Predvideni ukrepi na področju douniverzitetnega izobraževanja 

Razvojna 
prioriteta 

Št. in opis ukrepa Izvleček vsebine predloga ukrepa 
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Ustvariti pogoje za endogeno preoblikovanje strukture 
poklicnega, srednješolskega, gimnazijskega ter 
visokošolskega izobraževanja, ki naj bo povezano s 
povpraševanjem in načeli konkurence… 
Oblikovati način financiranja, ki omogoča upravljalsko 
avtonomnost zavodov pri razporejanju sredstev med različne 
namene ter spodbuja njihovo racionalnost pri porabi. To 
pomeni, v osnovnem in srednjem šolstvu uveljaviti lump-
sum sistem financiranja… 
Zagotoviti ravnovesje med izobraževalno ponudbo 
programov in potrebami trga dela in gospodarstva na osnovi 
decentralizacije ter deregulacije sistema, k rezultatom 
usmerjene (»output-oriented«) priprave programov, 
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Vir: Logaj in Trnavčevič 2008. 
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V Resoluciji o nacionalnih razvojnih projektih za obdobje 2007-2023 (2005) je izpostavljeno 

le terciarno izobraževanje. Med 70 ukrepi v okviru štirih razvojnih prioritet v dokumentu 

Okvir gospodarskih in socialnih reform za povečanje blaginje Slovenije (2005) pa se 

neposredno na področje osnovnošolskega in srednješolskega izobraževanja nanašata dva 

ukrepa. V desetem ukrepu, ki je naslovljen »Spodbujanje podjetništva in konkurenčnosti 

podjetij«, je v opisu ukrepa navedeno: »Uvajanje in dograditev med seboj povezanih 

institucij, sistemov in projektov za spodbujanje podjetništva in zagotavljanje učinkovitosti 

njihovega delovanja.«. Pri tem ukrepu je med 19 navedenimi  predlogi tretji predlog 

neposredno povezan z izobraževanjem in se glasi: »Vzpostavitev formalnega izobraževalnega 

procesa za področje podjetništva na osnovnih šolah, srednjih šolah, visokošolskih zavodih in 

univerzah.« ter posredno osmi, ki se glasi: »Podpora pri mreženju subjektov inovativnega 

okolja (inkubatorji, parki, mreže, grozdi, centri odličnosti, tehnične platforme…).« V 

osemindvajsetem ukrepu v dokumentu Okvir gospodarskih in socialnih reform za povečanje 

blaginje Slovenije (2005) z naslovom »Reforma izobraževanja« pa je zapisan namen: 

»Reformirati sistem izobraževanja v smeri povečane kakovosti in konkurenčnosti v korist 

uporabnikov (učencev, dijakov, študentov, odraslih in gospodarstva). Zagotavljati 

državljanom kakovostno izobrazbo in znanje čim višje ravni ter možnost vseživljenjskega 

učenja«.  

Ugotovitve vlade16 v letu 2011 temeljijo na zavzemanju do leta 2020 za čim večjo stopnjo 

ustvarjanja novih delovnih mest, višjo produktivnost v privatnem sektorju ter povečanje 

produktivnosti javnega sektorja. Ocena uresničevanja osrednjega gospodarskega cilja 

veljavne Strategije razvoja Slovenije (2005)  s primerjavo dohitevanja povprečne razvitosti 

EU, ki je v Preglednici 4, pa kaže, da tega cilja do leta 2013 ne bo mogoče doseči.  

Vlada v Informaciji o pripravi Strategije razvoja Slovenije od 2013 do 2020 (2011) cilje 

razvoja Slovenije načrtuje v okviru treh prioritetnih področij (pametna rast, vključujoča rast in 

zelena rast) in enajstih razvojnih politik. 

                                                 
16 Vlada Republike Slovenije ja na svoji 121. seji, 17. 2. 2011, sprejela Sklep o pripravi dokumenta 
Strategija razvoja Slovenije za obdobje 2013 do 2020«  št. 30000-10/2009/19, katerega priloga je 
Informacija o pripravi Strategije razvoja Slovenije od 2013 do 2020. 
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Preglednica 4: Raven razvitosti Slovenije glede na povprečje EU (EU=100) – 
dekompozicija kazalnika BDP na prebivalca po kupni moči 

 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
BDP na 
prebivalca po 
kupni moči 

 
83,2 

 
86,2 

 
87,6 

 
87,3 

 
88,4 

 
90,8 

 
88,1 

 
87,3 

 
88,0 

 
88,9 

Produktivnost 
(BDP na preb. po 
kupni moči na 
zaposlenega) 

 
79,2 

 
82,0 

 
83,8 

 
83,9 

 
83,9 

 
84,6 

 
82,4 

 
82,5 

 
83,8 

 
84,9 

Zaposlenost 105,2 105,3 104,4 104,2 105,4 107,6 106,9 105,7 105,0 104,5 

Vir: Eurostat 2010. 

Izobraževanje in šport sta vključena v prioritetno področje Pametna rast v četrti razvojni 

politiki. Razvojne izzive naj bi zasledovali s konkretnimi ukrepi: s povečanjem 

usposobljenosti in kompetenc vključenih v izobraževanje in usposabljanje, z zagotavljanjem 

prihodnosti, mobilnosti in z uporabo novih učnih metod. Poseben izziv pa predstavlja 

vključenost v vseživljenjsko učenje starejših. Vseživljenjsko učenje starejših ostaja med 

prioritetami, ni pa v vladni Informaciji o pripravi Strategije razvoja Slovenije od 2013 do 

2020 (2011) poudarkov na regionalizaciji Slovenije, ki je bila tudi za področje srednjega 

šolstva z reformiranjem sistema izobraževanja predvidena v dokumentu Okvir gospodarskih 

in socialnih reform za povečanje blaginje Slovenije (2005). Za izvajanje tega ukrepa je bilo 

predvideno preoblikovanje poklicnega, strokovnega, gimnazijskega ter visokošolskega 

izobraževanja, ki naj bo bolj povezano s povpraševanjem, načeli konkurence in z 

regionalizacijo slovenskega prostora.  

Regionalizacijo lahko razumemo kot krovni koncept, ki sestoji iz procesov, kot sta 

decentralizacija ter deregulacija, za katera mnogi teoretiki menijo, da sta pravzaprav temelj 

regionalizacije (Karlsen 2000, Dyer in Rose 2005, Yoder 2003, Turner 2004, Daun 2004, 

Berkhout 2005, Mitter 2004).  Lahko jo razumemo tudi kot 'sestavino' decentralizacije. Dyer 

in Rose (2005) regionalizacijo opredeljujeta kot teritorialno decentralizacijo, ki pomeni 

prenos moči z 'višjih' nivojev v sistemu na nižje (z 'države' na regijo, občino ipd.). 

Organizacijske oblike teritorialne decentralizacije so običajno kategorizirane kot 

dekoncentracija, delegiranje in prenos (opolnomočenje, devolution) moči in odgovornosti na 

nižje ravni v sistemu. Na relativno majhnem teritoriju, ki ga pokriva Slovenija bi 

regionalizacija pomenila nov sistem lokalne samouprave, za katerega pa ob močni politični 

retoriki pred nekaj leti ni bilo konsenza. Navkljub političnim argumentom o skladnejšem 

regionalnem razvoju, ki so jih spremljali ozki lokalni interesi, so ostale občine edini in 

najnižji nivo v sistemu lokalne samouprave. Pri tem pa je država izvedla dekoncentracijo 

moči in odgovornosti na področju srednjega šolstva kot teritorialno decentralizacijo, tako da  

srednje šole v javni mreži tvorijo relativno odprte teritorialne enote. 
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Če dekoncentracija pomeni, da 'center' ohranja nadzor, se pa skozi različne organizacijske 

oblike približuje 'lokalnemu', kar smo imeli v Sloveniji že zajeto v obliki predvidenih (a ne 

uresničenih) šolskih uprav v Zakonu o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja 

(1996), potem delegiranje omogoča vključevanje 'nižjih' ravni v sistemu v proces odločanja in 

v relativno samostojno delovanje, medtem ko opolnomočenje (prenos moči) pomeni, da se 

povečuje avtonomno odločanje na nižjih nivojih in ni potrebna 'privolitev' na višjih nivojih. 

Slednje pa naj bi bila tudi značilnost regionalizacije na področju srednjega šolstva v Sloveniji, 

kar se v slovenski šolski politiki kaže skozi implementacijo projekta MoFAS.17 

Cilj omenjenega projekta MoFAS je bil ob pomoči nizozemskih strokovnjakov razviti 

posodobljene in institucionalne podlage za vpeljavo decentraliziranega in dereguliranega 

sistema financiranja in upravljanja srednješolskega izobraževalnega sistema, ki naj bi šolam 

omogočil večjo avtonomijo in s tem večjo odgovornost za rezultate izobraževanja, jih 

spodbudil k večji ekonomičnosti in iskanju organizacijskih in izvedbenih rešitev, ki bi 

izboljšale tako kakovost kot tudi notranjo ekonomičnost, jim omogočil hitrejše reagiranje na 

potrebe trga dela in potrebe okolja (Okrožnica Ministrstva za šolstvo in šport 2006). V zvezi s 

tem je Ministrstvo za šolstvo in šport izdelalo dve metodologiji18 za določitev skupnega 

letnega obsega sredstev za izvajanje programov. V prvi je upoštevano soglasje k sistemizaciji 

delovnih mest –  metodologija C. Druga pa je metodologija za določitev letne cene na dijaka 

v posameznih programih nižjega poklicnega, srednjega poklicnega, srednjega strokovnega in 

tehniškega izobraževanja, poklicno-tehniškega izobraževanja in poklicnega tečaja ter 

vzgojnega programa dijaških domov – metodologija D. V preglednici 5 so prikazane osnovne 

značilnosti obeh metodologij.  

Iz podatkov v preglednici 5 je razvidno, da metodologiji šolam omogočata avtonomijo 

vodenja in upravljanja zlasti pri razporejanju sredstev po namenih znotraj šole. Pri tem obstaja 

tveganje, da metodologija, ki je vezana na število dijakov v povezavi s številom normativnih 

oddelkov, lahko vodi v ukinjanje šol, ki ne bodo mogle preživeti z dodeljenimi sredstvi. 

                                                 
17 MoFAS - Modernisation of the Vocational Education and Training Financial-Administration 
System. Pomeni nov načina financiranja in upravljanja srednješolskega izobraževalnega sistema. 
18 Obe metodologiji je Ministrstvo za šolstvo in šport leta 2005 zapisalo v internem dokumentu z 
naslovom Metodologija za določitev skupnega obsega sredstev za izvajanje programov. 
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Preglednica 5: Osnovne značilnosti metodologij za določitev obsega sredstev 

 Metodologija C Metodologija D 

U
po

ra
ba

 

Za določitev skupnega letnega obsega 

sredstev za javno veljavne programe 

nižjega poklicnega izobraževanja, 

srednjega poklicnega izobraževanja, 

srednjega strokovnega in tehniškega 

izobraževanja, poklicno tehniškega 

izobraževanja, srednjega splošnega 

izobraževanja ter vzgojnega programa 

dijaških domov, ki niso ocenjeni po 

metodologiji D. 

Za določitev skupne letne cene na dijaka 

posameznega javno-veljavnega programa, 

ovrednotenega s številom normativnih 

oddelkov oziroma vzgojnih skupin po 

posamezni vrsti programa (24 normativnih 

oddelkov za programe nižjega poklicnega 

izobraževanja,  za programe poklicno-

tehniškega izobraževanja in za programe 

poklicnega tečaja, 21 normativnih 

oddelkov za programe srednjega 

poklicnega izobraževanja in 28 

normativnih vzgojnih skupin za vzgojni 

program dijaških domov...). 

O
sn

ov
a 

- Soglasje k sistemizaciji delovnih mest za 

tekoče šolsko leto. 

- Obseg sredstev za materialne stroške 

izvajanja javne službe v tekočem šolskem 

letu v obsegu, kot je opredeljen v 

statističnem obrazcu ŠOL-S, in v skladu z 

veljavnimi določili Pravilnika o merilih za 

vrednotenje materialnih stroškov srednjim 

šolam. 

- Veljavni predpisi s področja plačne 

zakonodaje.  

- Obseg dela za število dijakov v 

določenem številu normativnih oddelkov v 

skladu s predpisanim obsegom ur 

posameznega programa in v skladu z 

veljavnimi normativi in standardi. 

- Obseg sredstev za materialne stroške 

izvajanja javne službe za obseg 

normativnih oddelkov in v skladu z 

veljavnimi določili Pravilnika o merilih za 

vrednotenje materialnih stroškov srednjim 

šolam. 

- Veljavni predpisi s področja plačne 

zakonodaje. 

P
os

eb
na

 

do
lo

či
la

 Zaradi ugotovljene v povprečju višje ali 

nižje kadrovske strukture se lahko v 

pogodbi s posameznim zavodom določi 

korekcijski faktor. 

Minister lahko v javnem interesu za 

posamezni program določi korekcijski 

faktor. 

Vir: Logaj in Trnavčevič 2008. 

Metodologija hkrati spodbuja  združevanje učencev v skupine do normativnega števila19 na 

oddelek in lahko sproži pritisk vodstva šole na učitelje po večji prehodnosti učencev v višje 

letnike zaradi ekonomskih učinkov ter zaposlovanje učiteljev z manj delovne dobe in nižjimi 

                                                 
19 Normativno število dijakov v oddelku je določeno v Pravilniku o normativih in standardih za 
izvajanje izobraževalnih programov in vzgojnega programa na področju srednjega šolstva (2010). Do 
leta 2010 je bilo normativno število dijakov 32 oziroma 34, od leta 2010 dalje pa je 30 oziroma 32. 
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nazivi zaradi nižjih stroškov dela. V elementih metodologije za določitev obsega sredstev 

šolam, ki so prikazani v preglednici 5, se skrivajo tudi spodbude za povezovanje šol v centre. 

V letih od 2006 do 2010 je tako nastalo več šolskih centrov, v katerih so združene prej 

samostojne šole. To pomeni, da kar je za državni nivo decentralizacija, je za lokalni nivo 

centralizacija, ki prinaša ekonomske učinke in krepitev centrov moči. Izid tovrstne 

decentralizacije sistema ne zagotavlja boljše kakovosti izidov vzgojno-izobraževalnega 

procesa,20 večje odzivnosti šol na potrebe lokalne skupnosti in gospodarstva ter večje 

odgovornosti šol do skupnosti, saj ni vzpostavljenih mehanizmov za ugotavljanje in 

zagotavljanje kakovosti. Logaj (2011, 146) ugotavlja, da različna področja ugotavljanja in 

zagotavljanja kakovosti v Sloveniji izhajajo iz različnih projektov, v katere se šole vključujejo 

na podlagi lastnega interesa in ambicij. Ministrstvo za šolstvo in šport je šele junija 2008 

objavilo javni razpis, v katerem je predvidena izdelava sistema ugotavljanja in zagotavljanja 

kakovosti do leta 2014. V letu 2009 pa je minister s sklepom21 imenoval komisijo, ki naj bi v 

dveh letih pripravila novo Belo knjigo na področju vzgoje in izobraževanja. 

Kljub temu, da v Sloveniji ustanovitelj srednjih šol ostaja država, pa ima izvedena 

regionalizacija na osnovi 12 statističnih regij učinek tudi na decentralizacijo šolskega sistema. 

Teritorialna regionalizacija kot 'element' decentralizacije je tesno povezana s funkcijsko 

decentralizacijo, kar pomeni, da različne agencije, zavodi in organizacije na nivoju, npr. 

regije, postanejo odgovorne in pridobijo moč za odločanje (Dyer in Rose 2005). Primeri so: 

ustanovitev Vladne pisarne v Pomurju,22 ki ima pristojnosti pri oblikovanju 

Medpodjetniškega izobraževalnega centra na srednji šoli v Murski Soboti, in 'veliki' šolski 

centri, ki so regionalno razporejeni po Sloveniji. 

Obe vrsti decentralizacije sta tesno povezani, kar pomeni, da prenos pristojnosti in moči na 

nivo statistične regije pomeni tudi ustvarjanje novih subjektov, ki delujejo in odločajo v 

skladu s pristojnostmi, ki so statističnim regijam dane. Pri tem pa se ustvarjajo različni centri 

moči, kar pomeni ne samo decentraliziran sistem, ampak hkrati tudi redistribucijo moči.  

                                                 
20 Če razumemo trg kot regulator kakovosti, potem lahko rečemo, da se bodo 'slabe' šole ukinile same. 
Vendar je to vprašanje mnogo kompleksnejše, kot se zdi na prvi pogled, saj je usklajevanje 
nacionalnega interesa oziroma potrebe po programih ter trga, ki zaradi premajhnega vpisa ukinja 
programe in šole, stvar strateške politike javnega šolstva, ki upošteva delovanje trga, vendar ne zgolj 
trga. 
21 Dne 1. 4. 2009 je minister za šolstvo in šport izdal sklep o imenovanju Nacionalne strokovne 
skupine za pripravo Bele knjige o vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji, z nalogo, da pripravi 
strokovne podlage za sistematično in strokovno utemeljeno preoblikovanje in dograjevanje sistema 
vzgoje in izobraževanja. 
22 Vladna pisarna v Pomurju je začela delovati 1. 1. 2010. Osnovne naloge njenega dela so vezane na 
izvajanje Zakona o razvojni podpori Pomurski regiji v obdobju 2010–2015 (2009).  
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Regionalizacija na področju šolstva vsebuje torej redistribucijo moči, nivojev odločanja, 

odgovornosti in resursov ter po eni strani vodi v nastajanje regionalnih 'centrov znanja' 

(Boucher, Conway in Van Der Meer 2003), ki lahko bistveno vplivajo na gospodarski razvoj 

posameznih regij, po drugi strani pa zahteva spremembe v strukturnih, organizacijskih in 

managerskih segmentih delovanja šol. Zaradi pričakovanega večjega vpliva regionalnih 

centrov moči, večje odzivnosti in povezanosti s potrebami gospodarstva glede kompetenc 

dijakov, regionalnih trgov delovne sile, zaposljivosti in načina financiranja srednjih šol, 

katerih ustanoviteljstvo bi ob nastanku regij prešlo na nivo regij, je potrebno regionalizacijo 

osvetliti skozi 'logiko trga', ki jo bodoči regionalni razvoj za področje šolstva lahko prinese. 

Kot poudarjajo avtorji, npr. Peček (1999), Resman (1999), Dyer in Rose (2005), ni vprašanje, 

ali decentralizacija in z njo povezana regionalizacija da ali ne; temeljno vprašanje je, kako 

implementirati in predvsem zmanjšati, predvideti in tudi onemogočiti dejavnike, ki lahko 

rušijo temeljne pravice dijakov, enake možnosti med njimi, izbiro, pravičnost ipd. To pomeni, 

da se poleg vprašanja pristojnosti regije in s tem povezanega financiranja (investicij in 

investicijskega vzdrževanja) odpira vprašanje mreže srednjih šol, managementa srednjih šol 

in medinstitucionalnega povezovanja srednjih šol, saj naj bi se povečali izbirnost in odzivnost, 

pa tudi konkurenca med šolami. To pa so značilnosti tržnega delovanja šol. Trg in tržno 

delovanje pa sta poudarjena tudi v strateških in razvojnih dokumentih Slovenije in se 

eksplicitno ali implicitno nanašata tudi na douniverzitetno šolstvo, predvsem na vse vrste 

srednjih šol. 

V pripravah na regionalizirano okolje v Sloveniji zasledimo izhodišča, ki jih tudi Novoa in 

Yariv-Marshal (2003) kritično osvetljujeta v razpravi o komparacijah. V Strategiji razvoja 

Slovenije (2005) je poudarjeno, da predlagani model sloni na pozitivnih lastnostih evropskih 

modelov – stališče komparacije, ki je morala biti 'izvedena' pred zasnovo dokumentov, služi 

pa argumentaciji za 'kakovost' predlaganega modela. To pomeni, da posamezne elemente tujih 

modelov prenašamo v naše okolje, kar lahko opredelimo kot 'sposojanje politik' (policy 

borrowing), npr. dualni sistem, opredelitve in nekatere rešitve integracije otrok s posebnimi 

potrebami ter sistem financiranja šol. Nimamo pa vzpostavljenih institucij in mehanizmov, ki 

bi preprečevali slabosti. Npr. v slovenskem šolskem prostoru ni mehanizmov, s katerimi bi 

preprečili morebitno preveliko usmerjenost zgolj v pripravo dijakov na maturo v gimnazijskih 

programih in v druga eksterna preverjanja znanja ter v pripisovanje prevelikega pomena temu. 

Prav tako ni izdelanih nacionalnih standardov znanja na vseh področjih, na osnovi katerih bi 

lahko šole avtonomno oblikovale merila in kriterije za preverjanje in ocenjevanje znanja.    

S stališča uvajanja vsebine projekta MoFAS, ki ga podpira Strategija razvoja Slovenije (2005) 

in se je zožil zgolj na sistem financiranja, ki ima posledice na sistemski ravni v povezovanju 

in združevanju šol ter znotraj teh v združevanju dijakov v večje skupine, je šolska politika s 

stališča učitelja in učenca v obdobju 2005 do 2008 ravnala v nasprotju s strategijo, ki jo je 
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sprejela. Negirala je zapisan model, ki naj bi na izvedbeni ravni slonel na kakovosti in 

posamezniku.  

V povezavi s strateškimi dokumenti Slovenije pa se odražajo tudi paradoksalne rešitve, ki jih 

lahko obravnavamo tudi kot 'konflikt interesov' in s tem povezano vprašanje javnega interesa. 

Npr. vprašanje javno-zasebno v šolstvu je kompleksnejše, kot se zdi na prvi pogled. Po eni 

strani naj bi javne šole svojo vzgojno-izobraževalno dejavnost usmerile v doseganje ciljev 

vzgoje in izobraževanja (Zakon o gimnazijah 2007, ZOFVI 2007, Zakon o osnovni šoli 2006), 

ki bodo usklajeni s kompetenčnim okvirom EU (Eurydice 2003). Torej tudi v cilje, ki so 

namenjeni 'skupnemu dobremu' (kolikor to še 'obstaja' v individualiziranem in konkurenčno 

utilitaristično pobarvanem globalnem svetu). Po drugi strani pa naj bi se šole povezovale s 

posameznimi gospodarskimi družbami. 

S stališča procesa decentralizacije in deregulacije šolskega sistema, kar je tudi poseben  trend 

slovenske šolske politike v zadnjih letih, so šole postavljene pred dodatne izzive. Saj z 

deregulacijo in decentralizacijo pridobiva na moči tudi lokalna šolska politika, kar omogočajo 

tudi spremenjene določbe Zakona o organizaciji in financiranju (2006), ki v 46.členu govori  

o sestavi svetov šol, ter ekonomizacija zlasti srednjega šolstva z uvedbo financiranja po glavi 

dijaka ('per-capita'), ukinitvijo financiranja po namenu in uvedbo 'lump-sum' financiranja. 

Prav tako postajajo spodbude za razvoj šol in načrtovanje njihovega dela vse bolj 

decentralizirane.  

Gre torej za temeljite spremembe v strukturi izobraževalnega sistema države, ki implicitno 

vsebuje  temeljno spremembo v nacionalni izobraževalni politiki, kar Miron (1993) imenuje 

šolska reforma. Ta vključuje politični proces, vpliva na porazdelitev moči in materialnih 

resursov in je povezana s trendi šolske politike po reorganizaciji šol, ukinjanju posebnih smeri 

v poklicnem izobraževanju, zmanjševanju ponavljanja, povečanju prehodnosti med letniki in 

povečanju uspešnosti pri maturi. To pa lahko razumemo tudi kot uporabo moči in'pritisk'na 

učitelje.  

Aktualna šolska politika je torej promovirala ideje o deregulaciji, drugačnem financiranju šol 

in prerazporeditvi moči, kar, kot ugotavljata Trnavčevič in Logaj (2007), vodi v redefiniranje 

izobraževanja oziroma šolstva ter na nivoju sistemov in šolskih politik v rereguliranje, 

recentralizacijo, reprofesionalizacijo ter v drugačno zasnovo vodenja šol.  

Istočasno po eni strani spremljamo trende sodobne organiziranosti šol, ki vodijo, kot pravi 

Resman (2005, 88), v sodelovanje med učitelji in v razvijanje sodelovalne kulture s 

poudarkom na timskem delu, po drugi strani pa spremljamo trende po racionalizaciji v šolah, 

ki jo prinaša nov način financiranja in se odraža tudi v Pravilniku o merilih za ugotavljanje 

delovne uspešnosti direktorjev s področja šolstva (2006), ki ga je sprejel minister za šolstvo in 

šport. Ocenjevanje delovne uspešnosti zajema:  

- preseganje letnega programa dela po obsegu in sestavi, 
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- ovrednotenje finančnih rezultatov poslovanja, ki se meri kot presežek prihodkov nad 

odhodki iz naslova opravljanja javne službe in po pridobljenih dodatnih prihodkih za 

izboljšanje materialnih pogojev šole, 

- vrednotenje kakovosti in strokovnosti izvajanja dela in 

- ovrednotenje razvojne naravnanosti šole. 

Če pravilnik pušča širše gledanje na vrednotenje dela oziroma delovne uspešnosti, pa bistveno 

ožjo sliko kaže pregled ocenjevalnega lista za ugotavljanje delovne uspešnosti ravnatelja 

srednje šole, ki je priloga k temu pravilniku. Ocenjevalni list kvantificira izpolnitev letnega 

programa dela s procentom realizacije ur pouka, deležem dijakov, ki so uspešno zaključili 

letnik, deležem dijakov, ki so bili uspešni na eksternem preverjanju znanja, številom 

hospitacij, številom dni usposabljanj učiteljev in s podobnimi kriteriji. Ob upoštevanju 

MoFAS-a, ki predvideva financiranje po glavi dijaka, pa to pomeni večjo izpostavljenost šol 

tržnim zakonitostim.  

Na osnovi navedenih  trendov šolske politike v Sloveniji so se v šolskem prostoru že pojavili 

odzivi, ki se kažejo predvsem v iskanju priložnosti za ustvarjanje povezav med šolami. Te so 

se oblikovale že pred osamosvojitvijo Slovenije in so pomenile odziv na  aktualne trende 

takratnih šolskih politik. Obstaja pa očitna razlika med povezavami, ki so se vzpostavljale v 

preteklosti, in tistimi, ki nastajajo v zadnjih letih.  

2.5 Povezovanje in povezave srednjih šol v Sloveniji23 

Medsebojno povezovanje šol v slovenskem šolskem prostoru ni novost zadnjih nekaj let, saj 

različne oblike povezovanja najdemo že v preteklosti. Tako lahko sklepamo, da so šolske 

politike tako v preteklosti kakor tudi danes vplivale na medsebojno povezovanje šol oziroma 

strokovnih delavcev in šolskih vodstev. Tovrstno povezovanje se oblikuje na podlagi 

iniciative vodstev posameznih šol oziroma kot odziv vodstev šol na zahteve in ukrepe šolske 

politike in kot posledica spreminjanja zakonodaje, ki regulira delovanje ali celo statusno 

preoblikovanje šol.  

Pri medsebojnem povezovanju srednjih šol v slovenskem prostoru naletimo na terminologijo, 

ki je bolj znana s področja gospodarstva. Tako se šole medsebojno povezujejo v mreže, 

centre, konzorcije in sklepajo partnerstva, na področju profitnega sektorja pa se srečujemo še 

z grozdi.  

                                                 
23 V slovenskem prostoru je za različne oblike medsebojnega povezovanja šol  značilna zelo 
nekonsistentna raba pojmov. Šole se povezujejo v mreže, partnerstva, zveze, konzorcije, 
medpodjetniške izobraževalne centre (MIC), združenja in skupnosti. Povezave bodo v raziskavi 
natančno analizirane in opredeljene. 
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Za področje proizvodnje in storitvenih dejavnosti v profitnem sektorju nekateri avtorji 

ugotavljajo razlike v pojmovanju povezav v Sloveniji in tujini. Tako Nared (2005) navaja, da 

slovenska podjetja in slovenska politika uporabljajo  terminologijo s področja povezovanja  

podjetij, ki je neprimerljiva s terminologijo enake vrste povezav v tujini. Gre za ključne 

razlike razumevanja grozda. Tega v slovenski praksi razumemo kot vrsto institucionalne 

povezanosti med sorodnimi podjetji, ki nastane samoiniciativno ali na podlagi vladnega 

programa pospeševanja grozdenja podjetij. Slovenska vlada pojmuje grozde kot 

proizvodno/storitvene sisteme, ki vključujejo proizvajalce končnih proizvodov in storitev, 

specializirane dobavitelje sestavnih delov, proizvajalce komplementarnih proizvodov/storitev, 

ponudnike orodij in dopolnilnih storitev, podjetja z dopolnilnimi znanji, know-how-om in 

tehnologijami, vladne institucije, raziskovalne in svetovalne institucije ter kupce (Jaklič idr. 

2004, 4). V tujini pa grozdenje pomeni spontano, praviloma neformalno povezavo, 

koncentracijo podjetij v nekem lokalnem ali regionalnem okolju.  

Porter (1998, 78) in Hansen (2004) grozd definirata kot geografsko strnjeno skupino 

medsebojno povezanih podjetij in spremljajočih institucij v določeni panogi, ki se povezujejo 

na podlagi podobnosti in dopolnjevanja. Poudarjata tudi ključno vlogo specializiranih 

izobraževalnih in razvojnih organizacij, ki skrbijo za vzgojo potrebnih kadrov in razvoj 

inovativnih proizvodov.  

Prostorska bližina tako ponuja priložnosti za sodelovanje, izmenjavo znanj in izkušenj, kar 

krepi povezovanje med poslovnimi subjekti. Obenem daje podjetjem moč na podlagi 

njihovega števila, s čimer lahko lažje vplivajo na stranke, trg in politiko. S tem se poleg 

zunanjih ekonomskih učinkov oblikujejo tudi učinki skupnega nastopa in delovanja (Nared 

2005). Nared (2005, 46) pa govori tudi o uspehu povezav, in pravi, da ga ne moremo 

opredeljevati s številom članov ali pridobljenih podpor, temveč ga lahko določimo predvsem 

na podlagi skupnih aktivnosti. V Sloveniji je težko govoriti o vidnejših rezultatih, saj so 

tovrstne povezave v začetni fazi razvoja in v tako kratkem času še niso mogle dati vidnejših 

rezultatov, še zlasti ne tistih, ki bi se odražali v prostoru. 

Po teoriji o grozdih torej te povezave nastanejo na podlagi prednosti, ki jih podjetjem nudi 

tesna prostorska bližina. V Sloveniji pa najpogosteje upoštevamo le institucionalizirane 

povezave podjetij, ki so nastale z zavestnim delovanjem, in se s tem  oddaljimo od klasičnega 

pojmovanja grozda. Zato je primerneje govoriti o podjetniških mrežah, ki jih lahko opišemo 

kot skupno delo akterjev, ki imajo enake ali podobne cilje, niso povezani v hierarhični sistem 

in delujejo na podlagi zaupanja (Nared 2005). 

Sklepamo lahko, da imajo oblikovane mreže določene prostorske značilnosti, ki v daljšem 

časovnem obdobju lahko vplivajo na različen razvoj posamezne mreže. Arnkil in Spanga 

(2003)  poudarjata, da sta odločilna dejavnika vse večje vloge mrež tudi devolucija oblasti in 

pospeševanje partnerskega odnosa med regionalnimi akterji. Pri tem so oblastne strukture 
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enakovredne ostalim akterjem, kar pomeni, da morajo biti tudi politični procesi interaktivni, 

znotraj njih pa si partnerji izmenjujejo informacije o problemih, željah in rešitvah. 

Na področju izobraževanja v Sloveniji že od leta 1998 dalje Šola za ravnatelje izvaja program 

oziroma projekt Mreže učečih se šol. Program temelji na spodbujanju sodelovalnega učenja in 

sodelovalnega vodenja ter na spodbujanju in usposabljanju šol, da lahko same najdejo rešitve 

za svoje probleme (Erčulj in Trunk 2000). Gre za proces nenehnih izboljšav, ki naj bi bil 

usmerjen v razvoj kurikuluma, za okrepitev (strenghtening) organizacije šole, proces učenja in 

poučevanja in razvojni pristop k evalvaciji (Hopkins 1989, 185).  

Pred osamosvojitvijo Slovenije pa so se na neformalni ravni številne šole iz Slovenije 

povezovale s šolami, ki so izvajale podobne programe iz drugih republik tedanje Jugoslavije. 

Te povezave so imenovali pobratenja, ki so imela značaj družabnih srečanj, spoznavanja 

kulture in izmenjavo izkušenj. Nastajale so na pobudo ravnateljev oziroma strokovnih 

delavcev šol in niso imele osnove v skupnih programih oziroma vsebinah, ki so jih 

posamezne šole izvajale. V osemdesetih letih prejšnjega stoletja najdemo tudi institucionalne 

povezave podjetij in poklicnih šol, ki so nastale zaradi skupnega interesa pri izobraževanju in 

usposabljanju. Po osamosvojitvi Slovenije pa so začele nastajati povezave srednjih šol, ki so 

posledica marketizacijskih procesov.   

Za razumevanje učinkov in posledic povezovanja srednjih šol v Sloveniji pa je potrebno 

natančneje proučiti zgodovinsko in zakonodajno ozadje posameznih povezav. Zato so v 

nadaljevanju na podlagi zakonodaje in drugih virov opisane povezave na področju srednjega 

šolstva na dveh povsem različnih nivojih, in sicer na nivoju povezovanja strokovnih delavcev 

šol in vodstev šol ter na nivoju institucionalnega povezovanja. Institucionalno povezovanje pa 

je osvetljeno skozi ukrepe šolske politike v različnih obdobjih in skozi marketizacijske 

procese, ki so v zadnjih letih vse bolj prisotni tudi na področju slovenskega srednješolskega 

prostora. 

2.5.1 Povezovanje strokovnih delavcev in vodstev šol 

Povezovanje strokovnih delavcev šol, ki ga lahko imenujemo tudi medsebojno sodelovanje,24 

ima osnovo v poglabljanju in bogatenju strokovnih znanj ter v medsebojni izmenjavi izkušenj. 

Če so bila v obdobju osemdesetih let to pobratenja med šolami tedanje skupne države 

                                                 
24 V disertaciji povezovanje strokovnih delavcev, ki temelji na izmenjavi izkušenj, druženju, učenju, 
informiranju ipd., imenujem medsebojno sodelovanje. Tovrstne povezave niso posledica 
ustanovitvenih aktov, nimajo sprejetih navodil in poslovnikov o delovanju in v odnosu do države niso 
formalni partnerji. V tem se tudi razlikujejo od povezav ravnateljev in direktorjev šol, ki so povezave 
formalizirali z ustanovitvenimi akti in poslovniki.  
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Jugoslavije, pa so po osamosvojitvi Slovenije v porastu mednarodne izmenjave, zlasti med 

šolami v državah Evropske unije. V mreženju šol, ki ga spodbuja in vodi Šola za ravnatelje in 

zadnja leta tudi Zavod RS za šolstvo, pa je od leta 1998 do leta 2008 s Šolo za ravnatelje 

sodelovalo več tisoč strokovnih delavcev iz več kot 350 osnovnih in srednjih šol. Zavod RS 

za šolstvo in Center za poklicno izobraževanje vodita tudi študijske skupine, ki so namenjene 

strokovnim delavcem za seznanjanje z novostmi na strokovnem področju. 

Individualno povezovanje vodstev šol pa temelji na formalnih in neformalnih povezavah. 

Tako so v osemdesetih letih prejšnjega stoletja nastali občinski oziroma regijski aktivi 

ravnateljev, ki so se v nekaterih okoljih obdržali do danes. Strokovno delo aktivov 

ravnateljev, ki so bili v nekaterih sredinah ustanovljeni že pred 30 leti, je bilo v pretežnem 

delu usmerjeno v medsebojno informiranje o pravnem in finančnem poslovanju šol ter v 

izmenjavo izkušenj. Vsebina dela odraža strokovno naravnanost. 

Po osamosvojitvi Slovenije pa so se ravnatelji posameznih vrst šol (kovinarskega, lesnega, 

ekonomskega in drugih področij) začeli povezovati v skupnosti srednjih šol, katerih vsebina 

dela je v pretežni meri usmerjena v šolsko uspešnost in pridobivanje učencev ter v 

zagotavljanje materialnih pogojev za delovanje šol in v sodelovanje z državnimi organi pri 

pripravi novih programov.  

Ob koncu devetdesetih let prejšnjega stoletja pa zasledimo nove povezave. Nastali so: 

Društvo 'Ravnatelj', Društvo ravnateljev srednjih šol, višjih šol in dijaških domov Slovenije, 

Zveza srednjih šol, višjih šol in dijaških domov Slovenije, Združenje ravnateljev osnovnih šol 

ter Združenje ravnateljic in ravnateljev vrtcev Slovenije. Nekatere od teh povezav so 

formalizirale svoj obstoj celo z registracijo v društvo.  Tako je bilo Društvo ravnateljev 

srednjih šol, višjih šol in dijaških domov Slovenije ustanovljeno leta 1994, kot Društvo 

Ravnatelj  pa registrirano leta 1999. Zveza srednjih šol, višjih šol in dijaških domov Slovenije 

pa je bila ustanovljena leta 2003 in ima 16 delovnih enot,25 ki so se preoblikovale iz 

predhodnih skupnosti. Te povezave imajo poudarek na sindikalnemu delovanju, ki se kaže v 

poudarjanju dejavnosti, ki so vezane na status ravnatelja ter na zagotavljanje materialnih 

pogojev za delovanje šol s strani države. Članstvo v teh povezavah je prostovoljno in je 

pogojeno s plačevanjem članarine.  

                                                 
25 Delovna enota Zveze srednjih šol, višjih šol in dijaških domov Slovenije je skupnost. Skupnosti se 
oblikujejo po sorodnih strokah ali po posameznih območjih (Akt o ustanovitvi skupnosti zavodov 
»Zveza srednjih šol, višjih šol in dijaških domov Slovenije« 2003). Ob ustanovitvi je delovalo 16 
skupnosti (skupnost gimnazij, strojnih šol, elektrotehniških in računalniških šol, ekonomskih, 
trgovskih in upravnih šol, zdravstvenih šol, srednjih šol za predšolsko vzgojo, tekstilnih šol, frizerskih 
šol, srednjih šol za gostinstvo in turizem, lesarskih šol, kmetijskih in živilskih šol, gradbenih šol, 
kemijskih šol, šol prometa in zvez, višjih šol, dijaških domov). Vsaka od skupnosti ima delovanje 
opredeljeno v poslovniku (npr. Poslovnik skupnosti gimnazij 2005). 
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2.5.2 Šolska politika in institucionalno povezovanje srednjih šol v Sloveniji 

Institucionalno povezovanje srednjih šol je v nadaljevanju analizirano skozi zakonodajo v 

različnih obdobjih, saj je le ta odraz delovanja šolske politike in jo zaznamuje tudi menjava 

političnega sistema v Sloveniji v začetku devetdesetih let.  

Pogled v zakonodajo na področju srednjega izobraževanja v osemdesetih letih prejšnjega 

stoletja pokaže relativno majhno število zakonskih predpisov. Za področje srednjega šolstva 

sta obstajala dva temeljna zakona: Zakon o usmerjenem izobraževanju (1980),26 (v 

nadaljevanju ZUI) in Zakon o svobodni menjavi dela (1980) (v nadaljevanju (ZSMD). 

Podrejeno jima je bilo 5 pravilnikov.27 Zdaj veljavnemu ZOFVI (2008), ki se je od leta 1991 

dalje večkrat spremenil, pa je, po podatkih v Registru predpisov Slovenije, podrejenih 2450 

predpisov (pravilnikov, sklepov, odredb in uredb), od katerih so nekateri že prenehali veljati, 

drugi pa so bili večkrat dopolnjeni.  

Za področje vzgoje in izobraževanja je v začetku 80-tih let prejšnjega stoletja zaradi 

spremenjenega pristopa tedanjega sistema in šolske politike, ki sta poudarjala pomen 

svobodne menjave dela, začel veljati Zakon o svobodni menjavi dela (1980), ki je 

predpostavljal potrebe podjetij po izobraževanju in usklajevanje nacionalne politike srednjega 

izobraževanja s planskimi potrebami podjetij. To obdobje je zaznamovano s planskim 

gospodarstvom in relativno 'zaprtim' političnim sistemom, ki se ni odzival na evropske 

oziroma svetovne trende in predstavlja pravo nasprotje globalizaciji. Na deklarativni ravni je 

bilo poudarjeno soupravljanje podjetij, ki so bila v družbeni lasti, šolstvo pa je predstavljalo 

gospodarski podsistem in osnovo za izobraževanje in usposabljanje planirane delovne sile. To 

se je odražalo tudi v tedanji zakonodaji. Muršič (1983) navaja, da so delavci, delovni ljudje in 

občani z ZSMD (1980) pridobili pravico in odgovornost, da načrtujejo, organizirajo in 

izvajajo usmerjeno izobraževanje. Delavci v podjetjih (Temeljnih organizacijah združenega 

dela28) so na osnovi zakonodaje ugotavljali osebne, skupne in celotne družbene potrebe po 

izobraževanju ter jih v skladu z duhovnimi možnostmi zadovoljevali sami v svoji organizaciji, 

                                                 
26 Na podlagi 1. člena Zakona o usmerjenem izobraževanju – ZSMD (1980) je usmerjeno 
izobraževanje del enotnega sistema vzgoje in izobraževanja v Socialistični republiki Sloveniji ter 
obsega celotno vzgojo in izobraževanje po osnovni šoli. 
27 Pravilnik o razpisu za vpis in izvedbi vpisa v usmerjenem izobraževanju (1981), Pravilnik o 
preverjanju in ocenjevanju znanja v usmerjenem izobraževanju (1981), Pravilnik o pripravništvu in 
strokovnih izpitih delavcev na področju vzgoje in izobraževanja (1980), Pravilnik o postopku 
verifikacije izobraževalnih organizacij ter o vsebini in načinu vodenja razvida izobraževalnih 
organizacij (1981) ter Pravilnik o pedagoški dokumentaciji in evidencah v usmerjenem izobraževanju 
(1981).  
28 Temeljna organizacija združenega dela je izraz, ki se je v zadnjem obdobju socialističnega sistema v 
Sloveniji (po sprejetju ustave SFRJ leta 1974) uporabljal za podjetja v družbeni lasti, ki so bila 
povezana v organizacije združenega dela. 
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v neposrednih odnosih z izobraževalnimi organizacijami in v Samoupravnih interesnih 

skupnostih,29 v katerih so bili zastopani po principu delegatskega sistema (Muršič 1983). 

Hkrati pa je država centralistično vodila šolsko politiko, saj je bil institucionalno gledano, leta 

1970 na pobudo tedanjega republiškega sekretarja in ob podpori Izvršne skupščine SRS 

vzpostavljen prvi Republiški sekretariat za prosveto in kulturo, ki se je 1980 preimenoval v 

Republiški komite za vzgojo in izobraževanje ter telesno kulturo. Prav tako šolski prostor ni 

bil avtonomen pri upravljanju, saj so v vseh šolah delovale partijske organizacije, ki so bile 

podrejene občinskim oziroma državnim nivojem  oblasti. Njihovi člani pa so bili tudi 

ravnatelji.  

Čeprav je obdobje osemdesetih let povezano s samoupravnim socialističnim družbenim 

sistemom, za katerega je značilna družbena lastnina, poudarjanje vloge delavcev na vseh 

področjih in enopartijski sistem ter delovanje partijske organizacije v vseh podjetjih in šolah, 

že v tem obdobju na zakonodajni ravni najdemo povezave šol. O neformalnem povezovanju 

šol govori 12. člen ZUI (1980), ki navaja, da izobraževalne organizacije, ki delujejo na istem 

območju, sodelujejo med seboj, da bi izboljšale pogoje in možnosti za življenje in delo 

mladine in drugih udeležencev izobraževanja, zagotavljale racionalno izkoriščanje prostora in 

opreme, izobraževalne tehnologije in drugih materialnih sredstev z medsebojnim 

sodelovanjem in skupnim zaposlovanjem učiteljev in drugih strokovnih delavcev. 123. člen 

ZUI (1980) pa govori o formalnem povezovanju šol z okoljem. Predvideva medsebojno 

povezovanje izobraževalnih centrov in organizacij združenega dela30 in medsebojno 

povezovanje v skupnost izobraževalnih centrov v okviru gospodarskih zbornic in drugih 

splošnih združenj. Pri tem je skupnost izobraževalnih centrov pravna oseba. V Ljubljani tako 

npr. najdemo Industrijsko kovinarsko šolo Litostroj, ki je bila del podjetja Litostroj in tako z 

njim formalno povezana, in Srednjo šolo tehničnih strok in osebnih storitev, ki je bila 

povezana z Obrtno in gospodarsko zbornico. V Zagorju in Velenju je v okviru rudnika 

deloval Šolski izobraževalni center, predhodnik današnje Srednje šole Zagorje in Šolskega 

centra Velenje, kjer so izvajali programe izobraževanja mladine za potrebe delovnih mest v 

rudnikih. 

                                                 
29 Na državnem nivoju je delovala Republiška izobraževalna skupnost, za področje srednjega šolstva 
pa so bile ustanovljene Posebne izobraževalne skupnosti. Sredstva za področje izobraževanja so se 
preko Republiške izobraževalne skupnosti zbirala v Posebnih izobraževalnih skupnostih na podlagi 
prispevne stopnje, ki je bila določena na nivoju posamezne republike v takratni federalni državi. 
Prispevna stopnja za izobraževanje je bila sestavljena iz procenta prispevkov od plače posameznega 
delavca in procenta od bruto mase za plače delavcev v podjetju. Določanje višine prispevne stopnje in 
financiranje je bilo urejeno na podlagi Zakona o svobodni menjavi dela (1980). 
30 Izraz organizacija združenega dela se je uporabljal v času samoupravnega socialističnega sistema v 
SFRJ za podjetja v družbeni lasti. 
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Na nivoju šolske politike pa je iz jugoslovanske zgodovine osemdesetih let prejšnjega stoletja 

znan dokaj enoten odpor slovenske politike, kot tudi politike v drugih republikah tedanje 

Jugoslavije, proti večji centralizaciji federalne države (SFRJ) in jugoslovanskega šolskega 

sistema. Leta 1983 je slovenska politika zavrnila predlog zamisli o »skupnih jedrih«, ki je 

prišel iz krogov, ki so zahtevali večjo centralizacijo (Skupna jedra 1983). V predlogu o 

»skupnih jedrih« je bilo načrtovano poenotenje učno-vzgojnih programov v celotni takratni 

državi (SFRJ).  

Z nastankom samostojne Slovenije, ko so bile ukinjene izobraževalne skupnosti, so srednje 

šole prešle pod ustanoviteljstvo države in so se statusno preoblikovale v javne zavode na 

osnovi  Zakona zavodih (1991). Začela je veljati prva različica ZOFVI (1991), ki je na novo 

opredelil tudi nadzor. V prejšnji državi (SFRJ) je na podlagi 215. in 216. člena ZUI (1980) 

zakonitost dela nadzoroval za zadeve vzgoje in izobraževanja pristojen upravni organ občine, 

v kateri je bil sedež šole. Nadzor nad izvajanjem programov pa je v skladu s posebnimi 

predpisi opravljala pedagoška služba, ki je delovala v okviru Zavoda za šolstvo. Z novo 

družbeno ureditvijo in z uveljavitvijo nove zakonodaje pa so na podlagi 28. člena ZOFVI 

(1991) razvojno in svetovalno delo v vzgoji in izobraževanju prevzeli Zavod RS za šolstvo ter 

novoustanovljena Center RS za poklicno izobraževanje in Andragoški center RS. Nadzor nad 

zakonitostjo delovanja pa je prevzela posebna služba – Inšpektorat za šolstvo in šport RS, 

katerega delovanje določa  Zakon o šolski inšpekciji (2005). Po sprejetem ZOFVI (1991) in z 

določitvijo delovnega področja republiške uprave ter po parlamentarnih volitvah leta 1992 in 

s tem vzpostavitvijo vlade nekaj mesecev kasneje je bilo oblikovano posebno ministrstvo, 

pristojno za šolstvo in šport, vzporedno z njim pa tudi inšpekcijska služba za to področje.31 

Tako je od tega obdobja dalje, vse do danes, v organizacijski strukturi oblasti glavno vlogo 

prevzelo ministrstvo, pristojno za šolstvo in šport,32  ki ima posebno organizacijsko enoto za 

področje srednjega šolstva.33 

Minister, pristojen za šolstvo, je leta 1992 imenoval strokovne svete za posamezna področja 

šolstva, ki delujejo kot posebni strokovni in posvetovalni svet ministrstva. Formalno pa je v 

institucionalnem smislu na področju šolstva prisotna tudi zakonodajna veja oblasti, in sicer 

                                                 
31 Inšpekcijska služba deluje od 1992 dalje v okviru izvršilne veje oblasti, institucionalno je 
organizirana kot  Inšpektorat za šolstvo in šport. 
32 Sestava ministrstva se je dvakrat spremenila. Na začetku je bilo ministrstvo, pristojno za šolstvo in 
šport. Leta 2000 se je z nastopom tretje demokratično imenovane vlade ministrstvo razširilo tudi na 
področje znanosti in se preimenovalo v Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport RS. Po oktobrskih 
volitvah 2004 pa je vlada zopet ustanovila Ministrstvo za šolstvo in šport. 
33 Do parlamentarnih volitev leta 2004 je bil v okviru Ministrstva za šolstvo in šport in kasneje 
Ministrstva za šolstvo, znanost in šport organiziran sektor za srednje šolstvo. Leta 2004 pa se je ta 
preoblikoval v Direktorat za srednje šolstvo, višje šolstvo in izobraževanje odraslih.  
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prek dela posebnega odbora za šolstvo, ki deluje kot parlamentarno delovno telo v 

zakonodajnem postopku.  

Še večjo spremembo oziroma poseg šolske politike na področje izobraževanja, kot ga je 

prinesel ZOFVI (1991), pa beležimo leta 1996, ko so prenehali veljati vsi jugoslovanski 

zakoni in so bila v ZOFVI (1996) uzakonjena izhodišča Bele knjige (1995), kar lahko štejemo 

kot šolsko reformo. Tedaj je bila prvič uzakonjena avtonomija šolskega prostora (72. člen  

ZOFVI, 1996) in ravnatelja. Zakon je opredelil, da se dejavnosti, ki niso povezane z vzgojo in 

izobraževanjem, lahko izvajajo v javnem vrtcu oziroma šoli samo z dovoljenjem ravnatelja. V 

vrtcih in šolah je bilo prepovedano delovanje političnih strank in njihovih podmladkov. V 

javnih vrtcih in šolah tudi ni dovoljena konfesionalna dejavnost.  

Ko govorimo o avtonomiji šolskega prostora in želimo pojem avtonomija 'materializirati' v 

šolskem polju, pa ne moremo mimo ciljev vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji, ki 

so vgrajeni v krovni sistemski zakon ZOFVI (1996). Ti izhajajo iz mednarodnih dokumentov, 

Splošne deklaracije o človekovih pravicah (1948), Konvencije o otrokovih pravicah (1989), 

pa tudi iz Ustave Republike Slovenije (1991). Odražajo demokratičnost, enake možnosti, 

ozaveščanje za narodno identiteto, državno pripadnost in avtonomnost, ki se kaže v razmerju 

med šolo in državo ter strukturami oblasti, pa tudi v strokovni avtonomiji učitelja in 

vzgojitelja. Hkrati pa so postavljene relacije med posamezniki ter med šolo in posamezniki za 

zagotavljanje odgovornosti in spoštovanja pravic. Predmet koncepta šole in šolske politike 

oziroma avtonomije šole so ostale pravice, ki jih posameznik lahko pridobi oziroma so mu 

dodeljene na nivoju institucije oziroma strokovnih delavcev.  

Analiza krovnega sistemskega zakona na področju šolstva v Republiki Sloveniji, ZOFVI 

(2007), kaže na področja urejanja avtonomije in hkrati odpira vprašanje odgovornosti na 

posameznih nivojih. V preglednici 6 so prikazana področja avtonomije za šolo, ravnatelja in 

učitelje.   

V preglednici so našteta področja delovanja šole, ki jih v Sloveniji ureja krovni sistemski 

zakon – ZOFVI (2008). Šole in zaposleni v šolah nimajo avtonomije na področju učnega 

jezika, urejanja javne mreže, pogojev oziroma standardov in meril za opravljanje javne 

službe, pri razpolaganju s stvarnim premoženjem, pri izdajanju listin, določanju delovne 

obveznosti zaposlenih in pri odločanju o plačah. Na ravni šole, na kateri je organ odločanja 

svet šole, je relativno visoka stopnja avtonomije na področju zagotavljanja kakovosti, 

upravljanja, imenovanja ravnatelja, pridobivanja in razporejanja sredstev iz zasebnih virov, 

porabi javnih sredstev in pri zaposlovanju. Na teh področjih strokovni delavci nimajo 

neposrednega vpliva, so pa zastopani v svetu šole. Avtonomija ravnatelja je na večini področij 

omejena. Izjemi sta področje porabe in razpolaganja sredstev ter področje zaposlovanja in 

izobraževanja zaposlenih. Avtonomija učiteljev  pa je vezana na strokovno delo in 

poučevanje. Omejena je pri izbiri učbenikov. 
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Preglednica 6: Področja avtonomije v slovenskem šolskem prostoru 

Področje 
Avtonomija 

Opombe 
Šola Ravnatelj Učitelj 

Učni jezik NE NE NE Predpisana je uporaba slovenskega jezika. 
Mreža za javno 
službo 

NE NE NE Predpisan je postopek organiziranja in organizacijska 
oblika pravnih subjektov. 

Pogoji za 
opravljanje vzgoje 
in izobraževanja 

NE NE NE Šola, ravnatelj in učitelji nimajo avtonomije pri 
določanju pogojev za opravljanje dejavnosti.  

Izdajanje listin NE NE NE Obrazci so predpisani. 
Izplačilo plač NE NE NE Plače so centralizirane. 
Delovna obveznost NE NE NE Delovna obveznost zaposlenih je urejena na državnem 

nivoju. 
Razpolaganje s 
stvarnim 
premoženjem šole 

NE NE NE Šola si mora pridobiti soglasje ustanovitelja. 

Zagotavljanje 
kakovosti 

DA Delno Delno Na nivoju zakonodaje je predpisana samoevalvacija. 
Postopki niso določeni, izjema je poročilo za svet šole. 

Svet šole 
(upravljanje) 

DA NE NE Svet šole je avtonomen v okviru predpisanih 
pristojnosti. Ni opredeljene individualne odgovornosti 
članov in odgovornosti za nezakonito ravnanje. 
Uzakonjen je model, po katerem so v svetu šole 
zastopani učitelji, starši, učenci, predstavniki lokalne 
oblasti oziroma ustanovitelja. 

Imenovanje 
ravnatelja 

DA NE DA Država nima vpliva na imenovanje ravnatelja.  

Pridobivanje in 
razporejanje 
sredstev iz 
zasebnih virov 

DA DA NE Pri pridobivanju sredstev praktično ni omejitev, pri 
razporejanju je omejitev glede izplačila za povečanje 
plač. 

Poraba javnih 
sredstev 

DA DA NE Šola je avtonomna pri porabi pridobljenih javnih 
sredstev. 

Zaposlovanje DA DA NE Sistemizacijo delovnih mest oblikuje ravnatelj, 
sprejema pa jo svet šole. Pogodbe o zaposlitvi sklepa 
ravnatelj. 

Vpliv na vsebino 
programa 

Delno Delno Delno Del kurikuluma lahko šola samostojno oblikuje, vendar 
mora biti opredeljen v letnem delovnem načrtu, ki ga 
sprejme svet šole. 

Uporaba učbenikov Delno NE Delno Možna je uporaba potrjenih učbenikov. Na izbiro 
ravnatelj nima vpliva. Strokovna avtonomija šole je 
okrnjena s sprejetjem ukrepa, da daje svet staršev kot 
posvetovalni organ k izbiri učbenikov soglasje. 

Strokovni organi DA Delno DA Strokovni organi so avtonomni v okviru aktivnosti, ki 
jih predpisuje zakon. Zakon ne navaja odgovornosti in 
omejuje ravnatelja zaradi strokovne avtonomije 
strokovnih delavcev. 

Šolski prostor DA Delno DA Ravnatelj skladno z zakonom odloča o dejavnostih in 
posegih v dejavnost šole. 

Izobraževanje 
strokovnih 
delavcev 

Delno DA Delno O izobraževanju strokovnih delavcev odloča ravnatelj. 

Podatki v preglednici 6 in pregled šolske zakonodaje kažejo, da so bili v Sloveniji v 

preteklosti storjeni premiki v smeri avtonomije šol in zaposlenih. Čeprav država določa 'okvir' 

in pogoje delovanja šol (večji del programa, učni jezik, mrežo šol, pogoje za opravljanje 
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dejavnosti, javne listine, plače zaposlenih, delovno obveznost zaposlenih) ter preko 

inšpekcijskih služb nadzira zakonitost delovanja, lahko šola oziroma ravnatelj samostojno 

razporeja finančna sredstva, oblikuje del kurikuluma in vodi kadrovsko politiko. Učitelji pa so 

avtonomni pri izvedbi vzgojno-izobraževalnega procesa.  

Upravni nadzor je po osamosvojitvi Slovenije prešel z lokalnih skupnosti na državne 

inšpekcijske službe, nadzor nad izvajanjem programov pa z državnega nivoja (z Zavoda za 

šolstvo Republike Slovenije) na ravnatelja šole. Pri tem pa se je povečalo število zakonskih in 

podzakonskih aktov, ki regulirajo delovanje posameznikov in šol.  

Tako se je kot posledica v preteklosti precej ohlapne zakonodaje z ZOFVI (1996) vzpostavila 

potreba po oblikovanju številnih pravno-formalno obvezujočih aktov, ki podrobneje določajo 

vsebino zakona. Delovanje šol na osnovi zakonskih in podzakonskih aktov  pa lahko gledamo 

skozi hierarhijo pravnih aktov ali pa s stopnjo določenosti javno-političnih mehanizmov in 

oblik regulacije, s katerimi država zasleduje zastavljene cilje. 

Pregled zakonskih določil ZOFVI (1991 in spremembe), ki je bil uveljavljen z novim 

političnim sistemom v državi in s samostojnostjo Slovenije ter sprejeta nova zakonodaja za 

posamezne stopnje srednješolskega izobraževanja pokaže tudi bistvene spremembe pri 

spodbujanju povezav med šolami. Nova zakonodaja postavlja šole v partnerski položaj z 

okoljem. Na področju poklicnega šolstva vpelje vajeniško razmerje in učno pogodbo (Zakon 

o poklicnem in strokovnem izobraževanju 1996). Pomembna spodbuda za povezovanje šol je 

v ZOFVI (1996), ki je v 7. členu vpeljal možnost nastajanja centrov, kar se je v naslednjih 

letih pokazalo kot realnost. Posebno v zadnjih nekaj letih so nastali številni šolski centri, ki jih 

je ustanovila država in jih lahko uvrstimo v  institucionalno povezovanje, ki je povezano s 

statusnim preoblikovanjem šol.  

2.5.3 Zakonodajne spodbude in institucionalno povezovanje šol 

Institucionalno povezovanje, ki je povezano z marketizacijskimi procesi – deregulacijo 

šolskega sistema, decentralizacijo in povečano avtonomijo šol, lahko razumemo kot odziv na 

zakonodajne spremembe.   

Podrobnejši pregled dokumentov (akti o ustanovitvi, pisma o nameri, statuti) o povezavah 

med šolami v slovenskem šolskem prostoru pokaže, da so po letu 2002 na področju srednjega 

šolstva intenzivno nastajale nove oblike povezav v obliki šolskih centrov, partnerstev, 

konzorcijev, medpodjetniških centrov ipd. 

Povezovanje v konzorcije je v pretežni meri namenjeno skupnemu kandidiranju za različne 

projekte, v določenih primerih pa tudi za razvoj novih izobraževalnih programov posameznih 

področij. Šole, povezane v konzorcij, na posameznih področjih pripravljajo ter razvijajo nove 

programe in si s tem prizadevajo za pridobivanje konkurenčne prednosti na tržišču šol in 
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šolskih storitev. Pri pripravi novih programov gre pogosto za oceno potreb s strani članov 

konzorcija (ravnateljev šol oziroma direktorjev šolskih centrov), ki so dolžni skrbeti za obstoj 

in poslovanje šole (ZOFVI 1996). Pri tem pa lahko za nove programe spregledajo 

ugotavljanje potreb in širši javni interes, ki bi bil podprt z jasno razvojno strategijo na 

nacionalnem nivoju.  

V nadaljevanju je kot primer navedenih nekaj konzorcijev in njihovih nalog.34 Konzorcij 

slovenskih šol so ustanovili šolski centri: Nxxx, Vxxx, Pxxx in Cxxx. Osnovna dejavnost 

konzorcija je razvoj izobraževalnih programov, sodelovanje pri projektih, razvoj metod 

izobraževanja strokovnega kadra in razvoj medpodjetniškega izobraževalnega centra. V aktu 

o ustanovitvi je zapisano, da za začetek delovanja zagotovijo sredstva ustanovitelji, kasneje pa 

se konzorcij financira iz lastnih sredstev. Vodi ga upravni odbor.  

Konzorcij biotehniških šol Slovenije (http://www.biotehniske-sole.si/konzorcij) je bil 

ustanovljen zaradi sodelovanja pri razvoju izobraževalnih programov, sodelovanja pri 

projektih, razvoju metod izobraževanja strokovnega kadra in razvoja medpodjetniškega 

izobraževalnega centra, šolskih posestev ter regijskih razvojno-izobraževalnih središč za 

razvoj kmetijstva. V konzorcij je povezanih 12 šol oziroma šolskih centrov s področja 

kmetijstva, živilstva, hortikulture, naravovarstva ter gozdarstva ter dva ustanovna partnerja 

(Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije in Center RS za poklicno izobraževanje). 

Konzorcij srednjih šol strojništva, elektrotehnike in telekomunikacij je bil ustanovljen na 

področju izobraževanja za potrebe ljubljanske urbane regije. Povezuje pet srednjih šol. Cilji 

povezovanja so razvoj in izvajanje novih, tudi interdisciplinarnih, programov, razvoj in 

izvajanje modulov za poklicne kvalifikacije, pridobivanje in izvajanje večjih, tudi 

mednarodnih programov, usposabljanje učiteljev ter uvajanje novih metod in tehnologij 

izobraževanja, skupne rabe kadrovskih, tehnoloških in prostorskih virov, priprava učnih 

gradiv, didaktičnih sredstev in založništva, upravljanje s stroški, sodelovanje z delodajalci, 

Ministrstvom za šolstvo in šport, Centrom za poklicno izobraževanje, Gospodarsko zbornico 

Slovenije in Obrtno zbornico Slovenije ter sodelovanje z osnovnimi šolami, skupni nastopi na 

sejmih in podobno. Koordinacijo sodelovanja med zavodi vodi kolegij, ki ga sestavljajo 

zakoniti zastopniki ustanoviteljev konzorcija zavodov. 

Zaradi ekonomskih učinkov in zaradi združevanja poslovodne funkcije ravnateljev v funkcijo 

direktorja pa je država najprej ustanovila šolske centre v večjih mestih, v okviru katerih 

delujejo šole z različnimi programi. V zadnjih treh letih pa se je število centrov povečalo, tako 

da je ob koncu leta 2007 delovalo že 42 centrov na področju srednjega šolstva. S tem pa v 

                                                 
34 Podatki o konzorcijih, njihovih programih in o načinu delovanja so zbrani iz dokumentov, ki jih 
hranijo ravnatelji in direktorji, in iz dokumentov, ki so dostopni na spletnih straneh. 
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slovenskem srednješolskem prostoru dobivamo novo strukturo vodenja in upravljanja šol. 

Nekateri od centrov, zlasti prvoustanovljeni, pa so s soglasjem države ustanovili še MIC, to je 

posebno enoto,35  katere naloga je, med drugim, delovanje v konzorcijih, projektno delo, ki ga 

uresničujejo v sodelovanju z drugimi institucijami, domačimi in tujimi partnerji, in ima 

pomembno vlogo pri pridobivanju sredstev na trgu in preko različnih razpisov. Iz preglednice 

7 je razviden delež prihodkov med srednjimi šolami skupaj in šestimi največjimi šolskimi 

centri, ki so povezani v konzorcij. Preglednica kaže, da teh šest šolskih centrov v primerjavi z 

ostalimi 110 srednjimi šolami ustvari 10% vseh prihodkov iz tržne dejavnosti. Čeprav je 

njihov delež v primerjavi s prihodki za javno službo le 2,6%. 

Preglednica 7: Prihodki srednjih šol in šolskih centrov za leto 2009. 

 Vsi prihodki za 

javno službo  

(v EUR) 

Prihodki iz tržne 

dejavnosti 

(v EUR) 

Delež prihodkov iz 

tržne dejavnosti  

(v %) 

Vse SŠ šole in ŠC v RS 364.942.921 15.781.853 4,3 

Šolski centri v konzorciju 

ŠC 

60.979.700 1.594.479 2,6 

Prav sodelovanje z obrtniki in podjetji v okolju, zlasti srednjih poklicnih in strokovnih šol, ter 

pridobivanje sredstev na trgu pa ponuja razpravo o temeljnem poslanstvu šole in vlogi 

delodajalcev pri usposabljanju dijakov in delovanju šole. Obstaja tveganje, da so dijaki pri 

obrtnikih le pomožna delovna sila (pri frizerju umivajo glave, v avtomehanični delavnici 

čistijo dele) ali pa se usposabljajo za rutinsko delo (npr. menjava elektronskega dela v 

avtomobilu) in ne pridobijo ključnih kompetenc, ki jih posameznik mora imeti, da lahko 

samostojno in uspešno nastopa na trgu delovne sile. Poleg tega pa ni jasno, zakaj so šolski 

centri ustanovili medpodjetniške izobraževalne centre za nastopanje na trgu s prodajo 

izdelkov in storitev, s čimer ustvarjajo lastne prihodke. Ravno tako ni jasno, ali zaposlene v 

MIC-u, ki vodijo proces usposabljanja in s tem proizvodnjo oziroma storitve, s katerimi 

nastopajo na trgu, financira tudi država, ali gre pri nastopanju javnih šolskih centrov na trgu 

storitev in izdelkov za nelojalno konkurenco, ali je prihodek od prodaje izdelkov in storitev 

res namenjen posodabljanju opreme, ali prihodek MIC-a zadošča, da bodo MIC-i sposobni 

                                                 
35 Prva posebna enota znotraj šolskega centra – MIC (Medpodjetniški izobraževalni center) je bila 
ustanovljena junija  leta 2004 v okviru Šolskega centra Vxxx.  Medpodjetniški izobraževalni center 
(MIC) je prva ustanova v Sloveniji, ki je nastala, da bi okrepila vez med industrijo in šolstvom. Šolski 
center sestavlja šest šol, dijaški dom in z letom 2004 tudi MIC. MIC je neposredno povezan z vsemi 
enotami Šolskega centra Vxxx, okoliškimi podjetji in obrtjo. MIC se ukvarja z naslednjimi 
dejavnostmi: izobraževanje mladine, izobraževanje odraslih, funkcionalno usposabljanje, razvoj in 
prototipna izdelava izdelkov, storitvene dejavnosti, projektno delo, energetski inženiring, povezovanje 
s šolami in partnerji ter drugim aktualnim delom (http://www.scv.si/).  
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slediti razvoju tehnologije. Skratka, zaradi tveganja je pri ukrepih in spodbudah povezav 

pomanjkljivo izražen primarni interes države in formalno stališče države oziroma šolske 

politike. 

V Izhodiščih in podlagah za pripravo novega predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah 

Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (2007)  je Ministrstvo za 

šolstvo le ugotavljalo, da so se na podlagi 7. člena ZOFVI (2003) na področju srednjega 

šolstva oblikovali centri, ki so se izkazali za ustrezno rešitev tako s stališča zagotavljanja 

večje racionalnosti kot tudi zagotavljanja večje kakovosti. Ob predpostavki, da v Sloveniji 

nimamo za področje šolstva izdelanih kazalnikov kakovosti, saj v istem dokumentu 

Ministrstvo za šolstvo izraža nujnost ureditve evalvacije in samoevalvacije v vzgoji in 

izobraževanju, je moč sklepati, da je ustanavljanje centrov v pretežni meri namenjeno 

ekonomskim učinkom.  

Lahko sklepamo, da so se povezave šol oblikovale  z namenom in cilji, ki so s strani države in 

šolske politike usmerjeni v decentralizacijo kurikuluma in financiranja ter v tržno obnašanje 

šol. Lahko tudi sklepamo, da povezave pomenijo spremenjen način vodenja šol, odmik od 

države, pozicioniranje v lokalnem okolju, krepitev novih centrov moči in nakazujejo 

ustvarjanje monopolnega položaja na določenem teritoriju ter prerazporeditev moči.  

2.6 Prerazporejanje moči 

Med obdobjem osemdesetih let in prvim desetletjem tega stoletja se na prvi pogled kaže le 

malo podobnosti v nadzoru nad šolami. V osemdesetih letih se je moč šolske politike odražala 

skozi neposreden nadzor šol, ki je preko takratnega Zavoda za šolstvo segal do učitelja v 

razredu, v zadnjih letih pa se povečuje nadzor preko različnih oblik zunanjega preverjanja 

znanja in mednarodnih primerjav. Če smo bili v osemdesetih letih deležni teženj po skupnem 

kurikulumu v obliki skupnih jeder z različnimi nacionalnostmi in verskimi skupnostmi v 

federalni državi, v zadnjem obdobju lahko sledimo približevanju programov v evropskem 

prostoru zaradi spodbujanja trga delovne sile na globalnem nivoju in zaradi različnih oblik 

preverjanja znanja, ki se mednarodno primerjajo. Torej, danes se je povsem spremenila zlasti 

'tehnologija' nadzora. V šoli lahko govorimo o drugačnih oblikah nadzora, ki se kažejo kot 

posredni nadzor države. Neposredno pa delovanje šol in šolskih vodstev lahko nadzirajo starši 

in dijaki preko svetov staršev in svetov šol ter individualno z uveljavljanjem svojih pravic. 

Ker v Sloveniji implementaciji projekta MoFAS ni sledilo sistemsko urejanje celotnega 

področja javnega vzgojno-izobraževalnega sistema, ima tovrsten parcialen pristop le nekatere 

učinke, ki v celoti ne zagotavljajo kakovosti vzgojno-izobraževalnega dela, preoblikovali pa 

so odnose moči znotraj šol, med šolami ter v celotnem sistemu javnega šolstva. S sistemskega 

stališča je pomanjkljivo urejeno ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti in z njo povezana 

odgovornost za kakovost. V več zahodnih državah in v državah v razvoju so ob podobnem 
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sistemskem urejanju vidni vzorci (de)centralizacije v obliki funkcionalne decentralizacije 

(OECD 1998). To pomeni, da države decentralizirajo izobraževalne sisteme na enem 

področju, npr. pri upravljanju financ, medtem ko hkrati centralizirajo druga področja, kot je 

npr. kurikulum. Tovrstno prestrukturiranje tudi v slovenskem šolskem prostoru narekuje bolj 

centraliziran nadzor in spremljanje evalvacije kot protiuteži zagotavljanja večje avtonomije 

pri vodenju šole (ta vzorec je najbolj opazen v Združenem kraljestvu). Spodbujanje evalvacije 

v šolah pomeni »skrb za kakovost« na ravni šole. 

Koncept odgovornosti za kakovost tako pogojuje nove zakonske okvire v slovenski šolski 

zakonodaji, ki bo regulirala odnose, pri katerih morajo posamezniki (učitelji, ravnatelj) ali 

skupine (strokovni organi, organi upravljanja, sveti staršev) dajati pojasnilo, utemeljitev za 

svoje delo, ravnanje, posledice svojih odločitev, obenem pa imajo dolžnost skrbeti za 

prevzeto obveznost in uresničitev določene naloge. Earl in Katz (2006) npr. razlikujeta med 

pojmoma odgovarjati (accounting) in odgovornost (accountability). Odgovarjati pomeni 

zbirati, organizirati in poročati oziroma posredovati informacije o delovanju, medtem ko je 

odgovornost presojanje o tem, kaj informacije pomenijo, kako ustrezajo predstavi 

déležnikov36 o dejanskem stanju in kako informacije uporabiti za pozitivne spremembe. 

Odgovornost se torej v veliki meri povezuje z evalvacijo, spremljanjem in z izboljševanjem, 

odgovornostjo do kodeksa prakse in kulture, medtem ko odgovarjanje pomeni predvsem 

dokazovanje doseženega. Gre za sistemsko vzpostavljanje multiple odgovornosti različnim 

déležnikom in njeno formaliziranje, ki se odraža tudi na prerazporejanju moči.  

V preteklih desetletjih je država ob uvajanju decentraliziranega sistema financiranja v 

zakonodajnem smislu posegla tudi v reregulacijo na področje imenovanja ravnateljev, pri 

čemer je zmanjšala moč strokovnih delavcev (notranjega okolja) in povečala moč staršev in 

zunanjega okolja. V preglednici 8 je skozi več kot dve in pol desetletji dolgo obdobje 

prikazana sestava svetov in pristojnosti pri imenovanju ravnatelja. V tem obdobju lahko 

analiziramo imenovanje ravnateljev na osnovi treh kriterijev: 

- formalnih pogojev, ki jih mora kandidat izpolnjevati, 

- sestave svetov šol, ki imenujejo ravnatelja, in 

- vloge politike oziroma državnih organov. 

S stališča zahtevane stopnje in smeri izobrazbe ter let delovnih izkušenj, zahtevanih za 

opravljanje funkcije ravnatelja, v obdobju od leta 1980 dalje ni bistvenih sprememb v 

zakonodaji. ZOFVI (1996) pa je zaostril druge pogoje s tem, ko zaradi uvedbe napredovanja 

strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju, med pogoji za ravnatelja uvaja naziv svetnik 

ali svetovalec oziroma najmanj pet let naziv mentor in opravljen ravnateljski izpit. Z uvedbo 

                                                 
36 Déležniki: učenci, starši, učitelji, šole, državni zavodi s področja izobraževanja, ministrstvo. 
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potrebnega naziva in ravnateljskega izpita je zakonodajalec poudaril pomen strokovnosti 

pedagoške in poslovodne funkcije.  

Iz preglednice 8 je viden vpliv šolske politike na imenovanje vodstev javnih šol in posredno 

na njihovo delovanje. Vpliv je prisoten skozi različna obdobja, ne glede na družbeni sistem. V 

prejšnjem, izrazito centralističnem, nedemokratično orientiranem družbenem sistemu, je 

vidna neposredna vpletenost politike preko različnih struktur.37 

Za devetdeseta leta prejšnjega stoletja pa je značilna izrazita normativna ureditev in regulacija 

sistema. Neposredni umik političnih struktur iz šol se kaže v sestavi sveta šole v letih, ko so 

predstavniki delavcev zastopani v večjem številu – s petimi člani, lokalne skupnosti in 

ustanovitelj pa skupaj z dvema članoma. V zadnjem obdobju, zlasti pri imenovanju ravnatelja 

in v sestavi sveta, skozi zakonodajo zasledimo proces decentralizacije in reregulacije sistema 

upravljanja šol. Z zmanjšanjem števila delavcev v svetu šole, ki ima tudi pristojnost 

imenovanja ravnatelja, na moči pridobiva zunanje okolje. V osnovi to lahko pomeni 

demokratizacijo izobraževalnega sistema, lahko pa tudi povečanje zunanjega nadzora oziroma 

prerazporejanje moči. 

Šole pa so se v decentraliziranem in rereguliranem sistemu začele na ukrepe šolske politike 

odzivati z medsebojnim povezovanjem, ki je povezano tudi s finančnimi prihodki in z interesi 

kapitala.  Lasch (1986) ugotavlja, da so v ameriškem izobraževalnem sistemu kot razlog  za 

demokratizacijo izobraževalnega sistema vse bolj prevladovali interesi kapitala in da tega toka 

niso bila zmožna zaustaviti gibanja, ki so se zavzemala za večjo socialno pravičnost. 

Opozarja, da se lahko tudi takrat, ko na prvi pogled vse izhaja iz interesov učencev (npr. 

razvijanje ustvarjalnih potencialov), vzpostavi tak izobraževalni sistem, ki bo ohranjal 

obstoječa družbena razmerja. Prav zaradi tega je potrebno oblast v sodobni družbi preučevati 

preko meja države, na kar je opozoril Foucault. 

                                                 
37 Imenovanje ravnatelja je bilo v ZUI (1980) urejeno v 147. členu, v katerem je bilo določeno, da 
ravnatelja imenuje svet izobraževalne organizacije po javnem razpisu na predlog razpisne komisije. 
148. člen pa določa sestavo razpisne komisije, katero sestavlja enako število predstavnikov 
izobraževalne organizacije in sindikata ter predstavnikov družbene skupnosti. Predstavnike družbene 
skupnosti imenuje oziroma izvoli na predlog SZDL skupščina občine, na območju katere ima sedež 
izobraževalna organizacija. ZUI (1980) je v 141. členu določal tudi sestavo sveta šole. V srednjih 
šolah so ga sestavljali delavci, dijaki, starši in predstavniki družbenopolitične skupnosti in 
družbenopolitičnih organizacij. V 143. členu pa so predstavnikom družbenopolitične skupnosti dana 
posebna pooblastila in možnost samostojnega odločanja. 
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Preglednica 8: Sestava sveta šole in pristojnosti pri imenovanju ravnatelja 

Obd. Sestava sveta šole 
Pristojnost imenovanja 

ravnatelja 
Vloga politike 

19
80

 -
 1

98
3 

Predstavniki učencev 
Predstavniki delavcev 
Predstavniki družbenopolitične 
skupnosti 
(Številčno je vsaka skupina 
enakomerno zastopana.) 

Svet šole na predlog 
razpisne komisije 

Odločilna vloga 
predstavnikov 
družbenopolitične 
skupnosti (politike) pri 
odločanju komisije za 
predlog. 

19
83

 -
 1

99
1 

Predstavniki staršev 
Predstavniki učencev 
Predstavniki delavcev 
Predstavniki družbenopolitične 
skupnosti 
(Številčno je vsaka skupina 
enakomerno zastopana.) 

Svet šole na predlog 
razpisne komisije 

Odločilna je vloga 
predstavnikov 
družbenopolitične 
skupnosti (politike) pri 
odločanju komisije za 
predlog. 

19
91

-1
99

6 

Predstavniki ustanovitelja, 
predstavniki pedagoških in drugih 
strokovnih delavcev zavoda, 
predstavniki staršev in lokalne 
samouprave, predstavniki dijakov. 
(Število predstavnikov posameznih 
skupin ne sme presegati ene tretjine 
vseh članov.) 

Svet javnega zavoda 
(šole) 

Svet javnega zavoda 
lahko imenuje ali razreši  
ravnatelja na podlagi 
soglasja ustanovitelja. 

19
96

-2
00

6 

Dva predstavnika ustanovitelja, pet 
predstavnikov delavcev, dva 
predstavnika staršev, dva 
predstavnika vajencev oziroma 
dijakov. 

Svet javnega zavoda 
(šole). (Pred 
imenovanjem in 
soglasjem ministra si 
mora pridobiti  mnenje 
učiteljskega zbora in 
lokalne skupnosti.) 

K imenovanju ali 
razrešitvi mora svet 
pridobiti soglasje ministra 
in mnenje lokalne 
skupnosti.  

20
06

 -
 2

00
9 

Trije predstavniki ustanovitelja, trije 
predstavniki delavcev in trije 
predstavniki staršev. 

Svet šole 
(Pred imenovanjem in 
mnenjem ministra si 
mora pridobiti  mnenje 
učiteljskega zbora, sveta 
staršev in lokalne 
skupnosti.) 

K imenovanju ali 
razrešitvi mora svet 
pridobiti mnenje ministra 
in mnenje lokalne 
skupnosti. (Izdaja mnenja 
ni obvezujoča.) 

20
09

 -
 

Trije predstavniki ustanovitelja, pet 
predstavnikov delavcev, trije 
predstavniki staršev in dva 
predstavnika vajencev oziroma 
dijakov. 

Svet šole 
(Pred imenovanjem in 
mnenjem ministra si 
mora pridobiti  mnenje 
učiteljskega zbora, sveta 
staršev in lokalne 
skupnosti.) 

K imenovanju ali 
razrešitvi mora svet 
pridobiti mnenje ministra 
in mnenje lokalne 
skupnosti. (Izdaja mnenja 
ni obvezujoča.) 

V medsebojnem povezovanju šol lahko vidimo idejo vladanja (governance). Ta se na 

področju organizacijske sociologije in upravljalskih (management) znanosti razvija že od 

poznih šestdesetih let 20. stoletja dalje, v osemdesetih pa se je razširila na praktično vse veje 

družboslovja (Schneider 2004, 25). Tako skozi idejo vladanja lahko analiziramo procese 

političnega upravljanja, ki zajemajo normativne osnove politične oblasti, prevladujoč način 

(style) vodenja javnih zadev ter upravljanja z javnimi sredstvi, kar se povezuje z vprašanji 
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odgovornosti, legitimnosti in preglednosti javnega delovanja oblasti (Robinson, 2004). 

Koncept vladanja je torej širši od vlade (government) in je osredotočen predvsem na 

ohranjanje socialnega reda na nekem »ozemlju«. In to »ozemlje« je lahko tudi šola. 

Opisane javno-politične dimenzije vladanja na področju izobraževanja prikazujejo zlasti 

zgodovinski razvoj in vsebino pravnih norm, ki so v Sloveniji regulirale delovanje 

izobraževanja, posredno pa vplivajo na medsebojno povezovanje srednjih šol in vodstev 

srednjih šol. 

Postavlja se vprašanje, kam se prerazporeja moč s povezovanjem šol z gospodarstvom. Ali so 

šole le vmesni igralci, ki statirajo med državo in podjetji, podjetja s kapitalom pa prevzemajo 

moč nad šolsko politiko? To moč pa izgublja država. S spodbujanjem povezovanja šol z 

gospodarstvom in z delom prostega kurikuluma, zlasti v poklicnem šolstvu, šole same in 

skupaj z gospodarskimi subjekti v okolju kreirajo programe, usmeritve in si ustvarjajo prostor.  
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3 METODOLOGIJA 

Disertacija je zasnovana kot kvalitativna analiza moči v srednjih šolah, ki so v različnih 

povezavah. Temelji na filozofiji socialnega konstruktivizma in interpretivizma. Osnova za 

raziskavo je kvalitativna študija primera treh različnih povezav (šolskega centra, Konzorcija 

šolskih centrov ter Zveze srednjih šol in dijaških domov), v kateri so primarni vir podatkov 

individualni in skupinski polstrukturirani intervjuji z udeleženci v raziskavi. Sekundarni vir pa 

so dokumenti, ki so posledica medsebojnega dogovarjanja šol o povezavah, podatki 

Ministrstva za šolstvo in šport, pravilniki in zakoni na področju izobraževanja in strateški ter 

razvojni dokumenti Republike Slovenije. V vzorec so izbrani ravnatelji, učitelji in predstavnik 

ministrstva, ki sodelujejo v povezavah oziroma o njih največ vedo. Dobesedni prepisi 

intervjujev so analizirani z metodo vsebinske analize. Tako zbrani tekstovni podatki so 

razvrščeni v kategorije, nato pa uporabljeni za interpretacijo z metodo diskurzivne analize.  

Kot osnova oziroma referenčni okvir za diskurz pri interpretaciji je uporabljen koncept moči 

Foucaulta. 

V nadaljevanju je prikazana in utemeljena paradigma raziskovanja v tej raziskavi ter izbor 

metod in tehnik zbiranja in interpretacije podatkov.  

3.1 Raziskovalna paradigma 

Čeprav se na področju izobraževanja srečamo z razpravami o kvalitativni in kvantitativni 

paradigmi raziskovanja, pri čemer ima vsaka svoje prednosti, je v disertaciji uporabljena 

kvalitativna paradigma raziskovanja. O raziskovalni paradigmi kot celotni teoriji in okviru, v 

katerem znanstveniki delujejo, razpravljata Haralambos in Holborn (1999, 867). Izbor 

metodološke paradigme pa je povezan tudi s cilji, ki jim raziskovalec sledi, in z vlogo 

raziskovalca v raziskavi38 (Mužič 1994, Merriam 1998, Mesec 1998, Haralambos in Holborn 

1999, Flere 2000, Trnavčevič 2001, Marentič Požarnik 2001, Sagadin 2001).  

Trnavčevičeva (2001, 31) se v razpravi o kvalitativni in kvantitativni paradigmi raziskovanja 

sprašuje o smiselnosti poskusov za odpravo polarizacije kvalitativne in kvantitativne  

paradigme pedagoškega raziskovanja. Obe paradigmi namreč temeljita na različnih 

izhodiščih, različnih pristopih k raziskovanju, spoznanja pa se razlikujejo v določenih 

karakteristikah. Easterby-Smith, Thorpe in Lowe (2002, 10) pa posebej omenjajo specifično 

»stapljanje« obeh tradicionalnih paradigm. Po mnenju Trnavčevičeve (2001, 33) jasnost 

izhodišč ene ali druge paradigme omogoča izbiro metod, tehnik in postopkov, oblike 

                                                 
38 Značilnost kvalitativne fenomenološke in interpretativne paradigme je raba 1. osebe ednine, s katero 
se izražata položaj raziskovalca v raziskavi in paradigmatsko izhodišče. 
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raziskave »research design«, raziskovalnega prijema ter vlogo raziskovalca, ne pomeni pa 

manjše, ožje izbire možnosti, če izhajamo iz predpostavke, da metode same po sebi niso 

vezane samo na eno paradigmo. Naravnanost raziskave pa odražajo načrt raziskave, potek, 

izbira metod in tehnik, način analize in interpretacije ter možnost postavljanja sklepov in 

zaključkov. Mužić (1994, 41) poudarja, da je pri kvalitativnem raziskovanju dana prednost 

kvalitativnim postopkom, pri katerih je poudarek tudi na atributivnih znakih podatkov, ki se 

zbirajo. 

Disertacija izhaja iz kvalitativne paradigme in temelji na filozofiji socialnega konstruktivizma 

in interpretivizma. Socialni konstruktivizem oziroma socialni konstrukcionizem, kot so ga 

poimenovali Esterby-Smith, Thorpe in Lowe (2005, 48),  je eden od pristopov, ki jih je 

Habermas, kot navajajo Esterby-Smith, Thorpe in Lowe (2005, 48), imenoval interpretativne 

metode. O socialnem konstrukcionizmu kot enem izmed treh epistemoloških izhodišč 

kvalitativnega raziskovanja poglobljeno razpravlja tudi Schwandt (2000). Govori o 

interpretivizmu, hermenevtiki in socialnem konstrukcionizmu. Ob poudarjanju razlik med 

njimi izpostavlja vprašanja, ki se pojavljajo v vseh treh izhodiščih in so vezana na to, kaj 

'razumevanje' pomeni udeležencem, kako le-ti osmišljajo svoje dejavnosti ter kakšen pomen 

pripisujejo izbranemu raziskovalnem problemu.   

3.2 Pristop k raziskovanju 

Flere (2000, 51) znanstvene metode opredeljuje kot način, s katerim pridemo do resničnega 

znanstvenega spoznanja, in navaja elemente, ki jih vsebuje pojem metoda. To so: predhodna 

znanja, postopek znanstvenega raziskovanja in raziskovalni inštrumenti. Easterby-Smith, 

Thorpe in Lowe (2002, 31) pa za metode pravijo, da so individualne tehnike zbiranja in 

analize podatkov. Podobno menita tudi Haralambos in Holborn (1999, 836), ki izbiro 

raziskovalne paradigme povezujeta z izbrano temo ter teoretičnimi in praktičnimi okviri. Pri 

tem navajata, da kvantitativne raziskave zagotavljajo večjo zanesljivost, saj z njimi dobimo 

standardizirane podatke v statistični obliki, pri čemer statistično raziskavo lahko ponovimo in 

rezultate preverimo. Kvalitativne raziskave pa so lahko vprašljive s stališča zanesljivosti. Za 

študijo primera Bassey (1999, 68) ugotavlja, da nima specifičnih metod zbiranja podatkov ali 

njihove analize, da je izbira prepuščena raziskovalcu glede na primernost in uporabnost.  

3.2.1 Utemeljitev študije primera 

Študija primera postaja vedno bolj uveljavljen pristop k pedagoškemu raziskovanju v svetu, 

počasi pa si utira pot tudi v slovenski raziskovalni prostor na področju managementa, vzgoje 

in izobraževanja in drugih družboslovnih znanosti. Študije primera so uporabne na številnih 

področjih in v povezavi s tem Yin (1994, 1) omenja področje politike, političnih ved, javne 

uprave, psihologije in sociologije, organizacij in managementa ter področje načrtovanja v 

mestnih in regionalnih skupnostih. 
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Flere (2000, 95) pravi, da je za študijo primera značilno globinsko in celostno proučevanje 

enega primera in kot primer navaja določeno skupino, en proces, eno institucijo, celo življenje 

posameznika. Na primeru pa lahko proučujemo družbeni pojav ožjega obsega in ne družbe 

kot celote (ibid). Bassey (1999) študijo primera opisuje kot 'znanost o singularnosti'. Stake 

(2000) pa poudarja, da študija primera ni izbira pristopa k raziskovanju, ampak izbira 

predmeta raziskovanja. Kakorkoli že preiskujemo (npr. holističen pristop, hermenevtika in 

podobno) oziroma katerekoli metode izberemo (intervju, opazovanje, anketo), ostaja dejstvo, 

da se osredotočamo na 'primer' (ibid). To velja za različne vrste študij primera (intrinzične, 

ekstrinzične), multiple ali singularne in komparativne študije primera. Stake (2000, 436) 

meni, da je primer lahko enostaven ali kompleksen, vedno pa je 'zaokrožen sistem', ki ga 

proučujemo. In znotraj tega zaokroženega sistema ne razmišljamo o specifičnem, temveč o 

splošnem. V tem je morda tudi specifičen paradoks študije primera, ki ima določene omejitve 

glede možnosti posploševanja na celotno populacijo, vendar pa kompleksnost znotraj primera 

omogoča identificiranje tem, ki so splošne. Zato obstaja tudi možnost posploševanja, ne 

statističnega, ampak tako imenovanega teoretičnega posploševanja ali teoretične abstrakcije. 

Haralambos (1999, 841) pravi, da študije primera lahko uporabljamo tudi za izdelavo tipologij 

ali niza kategorij, ki definirajo vrsto družbenega pojava.  

O tipih raziskovalnih študij primera, s katerimi raziščemo in predstavimo posamezne primere, 

kot npr. osebe, skupine oseb, institucije ali dele institucije, pa razpravlja Sagadin (2004, 89-

99). Bogdan in Biklenova, kot navaja Sagadin (2004, 91), ločita šest tipov študije primera 

(zgodovinsko-organizacijske, opazovalne, življenjsko zgodbo, komunsko študijo, situacijsko 

analizo in mikroetnografijo), Stenhousen, kot navaja Sagadin (2004, 91) pa opredeljuje štiri 

tipe študije primera (etnografski, evalvacijski, edukacijski in študije primera v akcijskem 

raziskovanju). Za opisane tipe Sagadin (2004, 92) ugotavlja, da gre pri določanju tipov za 

prepletanje vsebinskega in metodološkega kriterija. Sagadin (ibid) glede na namen 

raziskovanja razlikuje celostne in členitvene študije primera. Pri celostnih gre za raziskovanje 

celote narave primera, pri členitvenih pa gre za členitev primera na podenote. Preko analize 

teh enot pa raziskovalec pride do ugotovitev za primer kot celoto. 

S stališča namena in metodologije je po Stakeu, kot navaja Sagadin (2004, 94), možno 

razlikovati tri tipe študij primera: intrinzično – intrinsic (zanima nas posamični primer sam po 

sebi), instrumentalistično – instrumental (s študijo posameznega primera se želimo dokopati 

do splošnega razumevanja nekega pojava, do vpogleda v nek problem) in kolektivno – 

collective case study (instrumentalistična študija, ki zajema več primerov in jo lahko 

imenujemo tudi multipla ali večkratna študija primera). Po epistemološkem statusu pa 

Sagadin (2004, 98) študijo primera razvršča v eksplorativno – exploratory case study 

(vpogled v strukturo pojava), deskriptivno (na ravni opisovanja pojava) in razlagalno – 

explanatory case study (ugotavljanje in razlaga vzročno-posledičnih odnosov med pojavi). 

Sagadin (2004, 99) poudarja, da je lahko ista študija z vidika tipa študij primerov mešana in 

da v praksi o določeni študiji povemo v njenem metodološkem orisu. 
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V disertaciji so v študiji primera upoštevani tudi elementi, ki jih navaja Stake (2000) kot 

pomembne vire podatkov. To so narava 'primera', zgodovinsko, politično in šolsko okolje in 

izbira udeležencev v vzorec raziskave. V analizo so zajeti tudi dokumenti, na podlagi katerih 

so se šole povezale. 

3.2.2 Diskurzivna analiza 

Diskurzivna analiza zagotavlja urejen in strukturiran pogled na raziskovano področje, pri 

čemer sta najpomembnejša objekt in proces (Cheek in Gough 2005, 305). Diskurz da 

besedam pomen, konstruira percepcije in formulira razumevanje in bodoči potek interakcij 

(Gubrium in Holstein 2000, 495, Cheek in Gough 2005, 325). Za diskurzivno analizo pravi 

Flere (2000, 91), da se uveljavlja pod vplivom Foucaulta in strukturalizma nasploh ter izhaja 

iz ugotovitve, da se družbena moč kaže v pogovoru, skozi katerega se vsiljujejo trditve in 

definicije. Fairclough in Hardy kot pravijo Easterby, Thorpe in Lowe (2005, 151), pa 

navajata, da diskurzivna analiza upošteva širše družbeno okolje in se ne omejuje le na 

pogovor. Lahko uporabi kot osnovo za analizo tudi časopisne članke, računalniške konference 

in druga pisna gradiva. Torej je diskurz družbeno konstituiran, hkrati pa konstituira situacije, 

inštitucije in družbene strukture. Je predvsem sociološka metoda. Rezultat diskurzivne analize 

niso recepti ali preverljiva in natančna metodološka pravila. Fairclough in Wodak (1997), 

Wodak (1996) navajajo več principov diskurzivne analize, med njimi naravo relacij moči in 

ideološkost predpostavk v diskurzu. Diskurzivnost v relaciji do moči je pomembna v 

reprodukciji moči z diskurzom, v moči nad diskurzom in v moči v diskurzu. Ideologija 

zdravorazumskih predpostavk pa ni reprezentacija družbene realnosti, pač pa je tudi 

konstrukcija identitet (zlasti kolektivnih) (ibid). Pri preučevanju diskurzov, kakor jih razume 

Foucault, je treba analizirati predvsem izjave o predmetu, ki nam sporočajo vedenje o njem. 

Foucault (2001) razume diskurz kot tistega, ki šele konstituira subjekt. V primeru raziskave je 

to skupina ravnateljev in direktorjev slovenskih srednjih šol. 

Raziskava je zasnovana kot kvalitativna analiza (Creswell 1998, Denzin in Lincoln 2000, 

Charmaz 2000, Merriam 1998, Silverman 2000) moči v šolah, ki so v različnih povezavah. 

Glede na to, da je vprašanje moči osvetljeno in raziskano skozi Foucaultovo razumevanje 

moči, lahko govorimo o diskurzivni analizi in kritični teoriji (Creswell 1998 ). Koncept moči 

Foucaulta je konceptualna osnova za sodobne študije institucionalnega in zgodovinskega 

diskurza v analizi in interpretativni praksi (Gubrium in Holstein  2000, 493). Diskurzivna 

analiza je z uporabljenim Foucaultovim konceptom moči izvedena za raziskovanje vprašanja 

moči v šolah v novih razmerah, ki so posledica konceptualnih, družbenih in sistemskih 

sprememb. Poststrukturalistično izhodišče razumevanja sveta in raziskovanja problemov 
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omogoča, da se usmerimo na dekonstrukcijo (Kearney 1984, Stronach in MacLure 1997) 

konstruktov, ki jih udeleženci v raziskavi uporabljajo in 'živijo', pri čemer nam kot referenčni 

okvir interpretacije služi Foucaultovo razumevanje moči.39 

3.3 �amen in cilj raziskave 

Namen raziskave je proučiti moč pri vodenju in upravljanju medsebojno povezanih šol. 

Uporabil sem posamezne subjekte za proučevanje njihovih medsebojnih razmerij ter 

prerazporejanja moči in razpršenosti 'oblasti' med različne skupine. 

Cilji empiričnega dela so:  

- raziskati in ugotoviti pomen povezav med šolami, ki ga pripisujejo povezavam posamezni 

udeleženci v raziskavi, 

- raziskati učinke povezovanja šol na šolske politike, kot jih 'vidijo' posamezni udeleženci v 

raziskavi, 

- raziskati odnose med šolami v povezavah s stališča moči. 

Končni cilj celotne disertacije je ugotoviti in podati poglobljen vpogled v oblike, načine in 

vrste povezovanja med šolami ter v moč, ki je v teh povezavah. 

3.4 Raziskovalna vprašanja 

Bassey (1999, 68) pravi, da je bistvo raziskovalnih vprašanj, da z njimi definiramo, kaj bo 

raziskovalec delal in zato predstavljajo okvir in vodilo raziskavi. Yin (1994, 20) omenja za 

osnovno orientacijo o raziskovalnih vprašanjih običajne tipe vprašanj, ki jih oblikujemo z 

vprašalnicami kdo, kaj, kje, kako in zakaj. Merriamova (1998, 60) pa pravi, da so 

raziskovalna vprašanja v podobni funkciji kot hipoteze v kvantitativni raziskavi, pri čemer se 

hipoteze bistveno razlikujejo v večji preciznosti in kažejo naravo merjenja in kvantitativno  

analizo.  

Raziskovalna vprašanja, ki sem jih proučeval, so: 

1. Kakšna je zakonodajna osnova za povezovanje srednjih šol? 

2. Kako država skozi regulativo spodbuja povezave ? 

3. Kakšen pomen udeleženci v raziskavi pripisujejo povezavam v dereguliranem 

    oziroma rereguliranem okolju? 

4. Kako delujejo povezave med šolami? 

                                                 
39 Lešnik (1998) pojasnjuje, da je v slovenskih prevodih izraz »pouvoir« preveden kot oblast in ne kot 
moč. To omogoča razumevanje oblasti kot posesti (imeti oblast), hkrati pa implicira tudi razmerja (na 
primer oblastno razmerje), na katero je Foucault tudi mislil. 
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5. Kakšni so učinki povezovanja za šole v povezavah in za tiste, ki niso v povezavah? 

6. Kakšni odnosi se vzpostavljajo med povezanimi in nepovezanimi šolami s 

    stališča moči, kot jo definira Foucault? 

7. Kako se vzpostavljajo odnosi moči v tržnem okolju ob delno reguliranem 

    sistemu, ki šole potiska v povezave? 

3.5 Vzorec 

Vzorec je del večje populacije (Haralambos 1999, 837). Flere (2000, 78) omenja, da je pri 

izbiri vzorca potrebno upoštevati velikost, kakovost in značaj, ki ustreza predmetu 

raziskovanja in pogojem dela. Pri tem (ibid) razlikuje verjetnostni in neverjetnostni tip vzorca. 

Le verjetnostni omogoča izračun obsega napake in odstopanja. Med neverjetnostne tipe 

vzorca uvrščamo namenske, kvotne, vzorce snežene kepe (Flere 2000, Haralambos 1999). 

Vzorec ‘snežene kepe’ je za raziskovalca uporaben zlasti takrat, ko ga zanimajo zaprte 

skupine, do katerih nima dostopa oziroma nima vzpostavljenega živega stika (Flere 2000, 78).  

Slučajnostni vzorec pa omogoča raziskovalcu reprezentativno sliko raznih značilnosti 

populacije (Mesec 1998, 73). V študiji primera, kot pravi Merriam (1998), pogosto srečamo 

izraz 'namensko vzorčenje' (purposive sampling), ki je vezan na koncept udeležencev v 

raziskavi, ki o pojavu ali problemu vedo povedati največ (the most knowledgeable 

informants). O tem razpravljajo tudi Trnavčevič (2001) ter Somekh in Lewin (2005).  

Celotni vzorec v raziskavi torej sestavljajo: 
- 5 ravnateljev in direktorjev šol v povezavah (z njimi so izvedeni individualni 

polstrukturirani intervjuji), 

- 1 ravnatelj šole, ki ni v povezavah (z njim je izveden individualni polstrukturirani 

intervju), 

- 1 predstavnik Ministrstva za šolstvo in šport (z njim je izveden individualni 

polstrukturirani poglobljeni intervju), 

- 8 strokovnih delavcev. (Z njimi sta izvedena dva skupinska intervjuja, eden s strokovnimi 

delavci povezanih šol v enem centru, eden pa s strokovnimi delavci povezanih šol, ki 

vodijo konzorcije s sorodnimi programi s področja strokovnih gimnazij, biotehnologije, 

višjih šol, ki delujejo pri šolskih centrih, in s področja prenovljenih, modularno 

zasnovanih programov srednjega poklicnega in srednjega strokovnega izobraževanja, ki 

jih implementira konzorcij šolskih centrov. Strokovni delavci v drugem intervjuju so 

vsebinski vodje konzorcijev.) 

V tej raziskavi sem za izbiro udeležencev v intervjujih uporabil neverjetnostni oziroma 

neslučajnostni tip vzorca. Uporabil sem namenski vzorec in vzorec snežene kepe (vzorec z 

dodajanjem). Udeleženci so ravnatelji in direktorji šol ter predstavniki ustanovnih partnerjev, 

ki so zajeti v individualni poglobljeni intervju. Zato vzorec v začetnem koraku empiričnega 

dela raziskave predstavlja 7 ravnateljev in direktorjev, in sicer dva direktorja centrov, dva 
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ravnatelja povezanih šol v centru, ravnatelja medpodjetniškega centra, ravnatelja enovite 

srednje šole,40 ki ni v sestavi centra in konzorcija šolskih centrov, ter visokega državnega 

uradnika Ministrstva za šolstvo in šport. Ravnatelj, ki ni v sestavi centra in konzorcija šolskih 

centrov (ni v povezavi šol), je izbran po kriteriju bližine šol in programu, ki ga izvaja šola. 

Med predstavniki Ministrstva za šolstvo in šport je izbran visoki državni uradnik, ki podpira 

in spodbuja povezovanje šol in je bil v času nastanka povezav odgovoren za delo in šolsko 

politiko na področju srednješolskega izobraževanja. 

Strokovni delavci so bili izbrani za skupinske intervjuje po vzorcu ‘snežene kepe’. V 

vzorčenju po principu ‘snežene kepe’ (snowball sampling) predstavlja majhno število 

posameznikov populacijo s specifičnimi lastnostmi, ki se naknadno uporabi za priporočanje 

drugih posameznikov (Somekh in Lewin 2005, 219). Tako so udeležence za skupinske 

intervjuje, to je strokovne delavce, predlagali ravnatelji šol v povezavah. Izvedena sta bila dva 

skupinska intervjuja s strokovnimi delavci. V prvem so sodelovali učitelji, ki vodijo različne 

konzorcije srednjih šol, v drugem pa učitelji, ki so povezani v enem šolskem centru in v 

konzorciju šolskih centrov delujejo kot multiplikatorji novosti po šolah, ki niso v konzorciju, 

ter ravnateljica šolskega centra, ki ni član nobenega konzorcija, je pa sodelovala pri modularni 

zasnovi srednješolskih programov, ki jih je v slovenske srednje šole implementiral konzorcij 

šolskih centrov. 

Obstoječe dokumente pa sem v disertaciji uporabil kot sekundarni vir podatkov. Haralambos 

(1999, 836) za sekundarne vire podatkov našteva uradno statistiko, izdelke množičnih občil, 

vladna poročila, delo drugih raziskovalcev ter sodobna pričevanja. V disertaciji so kot 

sekundarni viri uporabljeni: spletna stran Ministrstva za šolstvo in šport, podatki iz arhiva 

služb Ministrstva za šolstvo in šport, Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju v Republiki 

Sloveniji (1995),  Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji (2011), zakoni 

in pravilniki, ki so oziroma še veljajo za šole, vladna gradiva ter razvojni in strateški 

dokumenti Republike Slovenije. Glede na to, da je raziskava zasnovana kot kvalitativna 

študija primera treh različnih povezav (šolskega centra, konzorcija šolskih centrov ter Zveze 

srednjih šol in dijaških domov Slovenije), so kot vir podatkov obravnavani tudi dokumenti, na 

podlagi katerih so se šole povezale in ki odražajo vrsto, obliko in način povezovanja ter 

'skladnost' z nacionalnimi razvojnimi dokumenti. 

                                                 
40 Enovita srednja šola je šola, ki ni povezana v šolski center, nima organizacijskih enot, izvaja pa 
enega ali več programov srednjega izobraževanja. V raziskavi je sodelovala ravnateljica samostojne 
srednje šole, ki izvaja programe srednjega poklicnega in srednjega strokovnega izobraževanja.  
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3.6 Metode zbiranja podatkov 

V disertaciji predstavljajo primarni vir informacij za podatke intervjuji, ki sem jih izvedel za 

namen raziskave. Easterby, Thorpe in Lowe (2005) intervju, kot metodo zbiranja podatkov, 

ločijo glede na strukturo (nestrukturirani, polstrukturirani, strukturirani intervju) in glede na 

število udeležencev (individualni, skupinski intervju). Za namen raziskave sem izvedel 

polstrukturirane individualne in polstrukturirane skupinske intervjuje. 

3.6.1 Polstrukturirani intervju 

Struktura in namen intervjuja omogočata raziskovalcu, da 'sliši', kaj mu intervjuvanec pove o 

temi, sliši njegove izjave, njegovo videnje in mnenje o 'predmetu' raziskovanja. 

Polstrukturirani intervju običajno ni konverzacija med enakovrednima partnerjema, ker potek 

definira in kontrolira raziskovalec. Prav tako raziskovalec, ki ima natančno določeno temo, 

začne in vodi intervju ter pozorno spremlja tok odgovorov in postavlja dodatna vprašanja. 

Polstrukturirani intervju zato lahko vodi v 'odkrivanje' za raziskavo pomembnih, vendar ne 

predvidenih tem (emerging themes). Vendar kvalitativni intervju lahko razumemo tudi kot 

'prekrižanje mečev', kot trdi Tanggaard (2007), če intervju razumemo kot 'izmenjavo' in 

'srečanje' diskurza. ''Diskurzi kot diskontinuirane aktivnosti v kvalitativnem intervjuju se 

lahko križajo, razmejujejo in soustvarjajo drug drugega'' (Tanggaard 2007, 161). Zato prihaja 

v intervjujski situaciji ''do prekrižanja mečev diskurzov''. Tako razumevanje in interpretacija 

intervjuja izhaja iz diskurzivnega analitičnega vidika, ki vsebuje zasuk od razumevanja jezika 

kot izražanja notranjega jaza, k poudarjanju stališča, da jezik ''govori'' skozi osebo  (Winther 

Jørgensen in Phillips 1999, 24). Perspektive in izražanje mnenja udeležencev doprinašajo k 

spoznanjem v raziskavi in se konfrontirajo s kontekstom, v katerem se 'pogajajo' udeleženci in 

raziskovalec o pomenu, kar širi obzorje v intervjuju. V človeških interakcijah nastanejo tudi 

nasprotujoče in plodne razprave, ki postanejo glasovi in stališča, ki jih lahko primerjamo in 

prispevajo h kontekstu pomembnih spoznanj in poglabljanj 'obzorja' v intervjuju (Tanggaard 

2007, 160-176).  

Raziskovanje konfliktnih, nasprotujočih si diskurzov z intervjujem pomeni ustvarjanje novega 

znanja. Struktura in namen intervjuja omogočata raziskovalcu, da 'sliši', kaj mu intervjuvanec 

pove o temi, sliši njegove izjave, njegovo videnje in mnenje o 'predmetu' raziskovanja.  

Polstrukturirani intervju ne pomeni prostega pogovora in ne visoko strukturiranega 

vprašalnika, pač pa je tehnično gledano polstrukturiran. To pomeni, da je izveden z naborom 

6 do 8 vprašanj.  V polstrukturiranem intervjuju raziskovalec ne dovoljuje, da bi 

intervjuvanec govoril o čemerkoli, temveč ga vrača na temo in pojasnjevanje tistega, kar je že 

povedal (Flere 2000, 117). Kvale (1996) za polstrukturiran intervju navaja, da ga vodi 

izvajalec intervjuja, ki lahko postavlja tudi dodatna vprašanja. Teh pa je več tipov, od 

sugestivnih do 'hudičevega advokata', ki so, kot pravi Flere (2000, 120), lahko namenjena 
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sprostitvi vzdušja ali pa zastavljanju istega vprašanja na drugačen način. Sugestivna vprašanja 

naj bodo oblikovana, kot npr.: kako pogosto intervjuvanec nekaj počenja, ne pa ali to sploh 

počenja. Sicer pa (ibid) za sugestivna vprašanja meni, da naj bodo čim bolj nevtralna. 

Sugeriranje je smiselno, če gre za vprašanja, na katera bo udeleženec v raziskavi nerad 

odgovarjal (ibid). Lahko pa sugestivna vprašanja tudi intervjuvancu pomagajo pri 

odgovarjanju (Haralambos 1999, 847).  

Namen kvalitativnega polstrukturiranega intervjuja je torej dobiti opis in poglobljeno 

razumevanje osrednje teme, kot jo vidi intervjuvanec, dobiti opis 'življenjske' situacije 

intervjuvanca, pri čemer so pomembni tudi odtenki in podrobnosti intervjuvančevega pogleda 

na 'predmet raziskovanja'. Hkrati pa je pomembno, da raziskovalec pri interpretaciji upošteva, 

kaj je bilo povedano, in ne samo, kako je bilo povedano. 

3.6.2 Individualni in skupinski intervju 

Flere (2000, 117) meni, da se skupinski intervju uporablja kot del postopka opazovanja z 

udeležbo in se glede na drugačen spoznavni značaj ter cilj in možnosti razlikuje od 

individualnega intervjuja. Prednosti skupinskega intervjuja vidi v  pojavljanju skupine kot 

spodbude, zaradi česar pride do izraza več aspektov in pogledov, reakcij v večjem obsegu na 

spoznavnem in čustvenem področju, v medsebojnem spodbujanju udeležencev k 

detajlnejšemu izražanju, v izjasnjevanju o vsebinah, ki v individualnem intervjuju ostanejo 

skrite, ter v manjši psihični kontroli in večjem obsegu spontanih reakcij. Med slabosti pa 

prišteva dominantna razmerja v skupini, ki naj šteje optimalno od 3 do 20 oseb, vpliv 

homogenosti ali heterogenosti na način komuniciranja in način poseganja raziskovalca v 

skupinsko diskusijo. Fontana in Frey, kot pravi Merriam (1998, 71), pa pri skupinskem 

intervjuju omenjata tudi pomen primernih prostorskih pogojev in dogovorjena pravila 

diskusije. 

Intervjuje, individualne in skupinska, sem posnel. Tonski zapis skupinskih intervjujev obsega 

137 minut, individualnih intervjujev pa 358 minut. Naredil sem transkript, ki omogoča 

analizo podatkov, za skupinska intervjuja obsega 16.741 besed oziroma 24 strani, za 

individualne intervjuje pa 40.366 besed oziroma 70 strani. Transkript skupinskih in 

individualnih intervjujev kot tekstovni material/podatke in tonski zapis sta zaradi možne 

prepoznavnosti oseb shranjena pri avtorju raziskave. Transkripti intervjujev obsegajo skupaj 

94 strani oziroma 57.107 besed. Časovno so intervjuji trajali skupaj 495 minut ali 8 ur in 15 

minut. 

3.7 Potek raziskave 

Najprej sem kritično osvetlil in analiziral različne poglede na vlogo ravnatelja in vodenje šol v 

Sloveniji in v svetu. Analiziral sem slovensko šolsko zakonodajo in kritično osvetlil trende v 
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šolski politiki. Skozi teoretična izhodišča, slovensko šolsko zakonodajo, razvojne in druge 

dokumente, ki so osnova za nastanek povezav, sem analiziral in osvetlil nastanek povezav 

med šolami in njihov pomen v dereguliranem in rereguliranem ter tržnem šolskem okolju 

javnih srednjih šol. 

Nato sem v obdobju od novembra 2008 do februarja 2009 izvedel individualne 

polstrukturirane intervjuje in dva skupinska polstrukturirana intervjuja. V začetnem koraku 

empiričnega dela je bilo tako izvedenih sedem individualnih polstrukturiranih poglobljenih 

intervjujev, in sicer z dvema direktorjema šolskih centrov, z dvema ravnateljema šol v 

šolskem centru, z enim ravnateljem medpodjetniškega izobraževalnega centra, z ravnateljem, 

ki ni v povezavi šol ter z visokim uradnikom Ministrstva za šolstvo in šport. Med njimi sta 

bili dve ženski in pet moških. Vsi opravljajo funkcijo na šoli več kot dva mandata (več kot 

deset let). Intervjuje sem opravil v njihovih pisarnah na sedežih šol, jih posnel, nato pa izdelal 

transkripte. Izjave udeležencev41 v intervjujih so primarni vir podatkov. 

Pred vsakim opravljenim intervjujem sem udeležencem v intervjuju pojasnil namen 

intervjuja. Z vsemi udeleženci sem se dogovoril za tonski zapis. Nihče ni odklanjal 

sodelovanja ali izrazil kakršnihkoli pomislekov o sodelovanju. Vsi so povedali, da s časom 

niso omejeni. Pred začetkom intervjuja smo se neformalno pogovarjali. S tem sem poskušal 

doseči čim večjo sproščenost. 

Pri skupinskem intervjuju smo sedeli v krogu. Diktafon je bil na sredini mize. Vseh osem 

udeležencev (v vsakem skupinskem intervjuju po štirje) se je odzivalo na postavljena 

vprašanja. Pogovor je potekal v umirjenem tonu. Posamezniki so drug na drugega delovali 

spodbudno, kar se je pokazalo pri reakcijah posameznikov in pri razjasnjevanju posameznih 

vsebin v razgovoru. Udeležence sem v razgovoru spodbujal s podvprašanji. 

Transkript posnetih razgovorov mi je omogočil, da sem analiziral odgovore različnih 

udeležencev na ista vprašanja. Vsak je odgovarjal na 9 vnaprej pripravljenih vprašanj, ki so v 

Prilogi 15.  Za razjasnitev posameznih odgovorov pa sem zastavljal še dodatna vprašanja.  

V nadaljevanju sem transkripte intervjujev analiziral in podatke iz intervjujev razvrstil v 4 

kategorije, ki imajo skupaj 14 podkategorij. Analizirane podatke sem interpretiral na osnovi 

metode diskurzivne analize (discourse analysis) (Silverman 2000, Thomas 2002) . Pri tem 

sem uporabil Foucaultov koncept moči. Diskurzivna analiza je razdeljena na štiri dele. Vsak 

del je naslovljen enako kot so poimenovane kategorije podatkov. Vsakemu delu sledi 

zaključek, na koncu pa so skupni zaključki in ugotovitve.  

                                                 
41 Izraz 'udeleženci' izhaja iz položaja, ki ga imajo posamezniki v intervjuju in odraža paradigmatsko 
izhodišče te raziskave. Izraz 'intervjuvanec' pa implicira položaj posameznika kot objekt raziskave. 
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3.8 Metode analize podatkov in interpretacije 

Analizo dokumentov sem izvedel z metodo analize dokumentov ali 'documentary analysis 

method' (Esterby – Smith, Thorpe in Lowe 2005). Najprej sem grupiral dokumente po vsebini 

glede na nivo, ki je vsebinsko opredeljen v dokumentih, to je od države do šol. Zato so v 

analizi uporabljeni:  

- strateški dokumenti Republike Slovenije, v katerih je omenjeno področje šolstva (Okvir 

gospodarskih in socialnih reform za povečanje blaginje Slovenije 2005, Strategija razvoja 

Slovenije 2005, Resolucija o nacionalnih razvojnih projektih za obdobje 2007-2023 2006 

in Memorandum o vseživljenjskem učenju 2000); 

- dokumenti Ministrstva za šolstvo in šport, ki opredeljujejo delo šol, zajemajo statistične 

podatke in projekte ministrstva s šolami, (statistični podatki iz aplikacije ŠOL-S, Podatki 

za srednje šole in dijaške domove 2010, Podatki za srednje šole in dijaške domove 2005, 

gradiva o projektu MoFAS, spletna stran Ministrstva za šolstvo in šport); 

- zakonodaja s področja šolstva, s katero je reguliran sistem in so zapisane normativne 

rešitve (ZOFVI (1996) in spremembe do 2009, Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju v 

Republiki Sloveniji (1995), Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji 

(2011), pravilniki, ki veljajo za področje srednjega šolstva); 

- dokumenti šol in združenj, ki opredeljujejo povezave šol in vlogo šol v povezavah (Akt o 

ustanovitvi skupnosti zavodov »Zveza srednjih šol, višjih šol in dijaških domov 

Slovenije« (2003), Akt o ustanovitvi skupnosti zavodov 'Konzorcij slovenskih šol' (2003), 

Poslovnik skupnosti gimnazij (2005), Pismo o nameri za sodelovanje v konzorciju 

srednjih šol strojništva, elektrotehnike in telekomunikacij (2005), Dogovor o sodelovanju 

med Ministrstvom za šolstvo in šport RS ter Zvezo srednjih šol in dijaških domov 

Slovenije (2009) in zapisniki strokovnega aktiva ravnateljev Zasavja).  

Za analizo intervjujev pa sem uporabil metodo analize vsebine (content analysis). Ta po 

mnenju Esterby, Smith, Thorpe in Lowe (2005, 151) omogoča raziskovalcu, da iz podatkov 

potegne ključne značilnosti, hkrati pa se ohrani bogastvo materiala, ki je obenem dokaz za 

izvedene sklepe, in zagotovi, da podatki »govorijo sami zase«. Z metodo analize vsebine sem 

podatke razvrstil v območja (clusters) oziroma kategorije in jih analiziral. Za analizo sem 

izbral »osno« prakso kodiranja podatkov (Easterby, Thorpe in Lowe 2005, 158). Pri tej analizi 

teoretična strategija vzorčenja izhaja iz variacijskega in relacijskega vzorčenja, za katerega je 

značilno namensko vzorčenje ljudi, krajev in okoliščin, ki omogoča, da sem zbral podatke o 

lastnostih in razsežnostih kategorij in tudi o tem, kako so kategorije med sabo povezane. 

Tekstovne podatke42 iz vseh devetih intervjujev sem razvrstil v 4 kategorije ('arhitektura' 

povezav, disciplina, nadzor in kazen), ki imajo skupaj 14 podkategorij. 

                                                 
42 Skupaj sem iz intervjujev izločil 114 tekstovnih podatkov (izjav udeležencev v intervjuju). 
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Vsaki od kategorij pripadajo podkategorije. Kategorije in podkategorije so označene.43  

Njihova razvrstitev je prikazana v preglednici 9.  

V prilogah pa so po posameznih podkategorijah v preglednicah zapisane izjave udeležencev v 

intervjuju, ki sem jih kot tekstovne podatke uporabil za analizo in interpretacijo. Podatki – 

izjave iz intervjujev so kodirani. Kodo podatka iz individualnega polstrukturiranega intervjuja 

sestavljajo tri številke, ki so ločene z vezajem. Prva številka v kodi pomeni številko intervjuja, 

druga pomeni številko strani, tretja pa pomeni številko vrstice v intervjuju, s katero se izjava 

začne. Koda podatka polstrukturiranega skupinskega intervjuja pa je štirimestna. Za številko 

intervjuja je kratica udeleženca v intervjuju.  

Preglednica 9: Kategorije in podkategorije 

Kategorija Podkategorija. 

Naziv Oznaka 

1.'Arhitektura' povezav Povezovanje v šolske centre 1.1 

Povezovanje v zvezo srednjih šol  1.2 

Povezovanje v konzorcije 1.3 

2. Disciplina  

 

Poenotenje (nadzorovanje dejavnosti) 2.1 

Panoptizem 2.2 

Politika delovanja (sestava sil) 2.3 

Konkurenca      2.4 

3. Nadzor 

 

Personalizacija vodenja    3.1 

Hierarhija (delitev vlog)     3.2 

Kontroliranje 3.3 

Finančni viri   3.4 

Človeški viri 3.5 

4. Kazen 

 

Osamitev (izločanje)   4.1 

Diferenciranje  4.2 

Primer 1:  Koda 1-2-35 pomeni, da se izjava začne v 35 vrstici druge strani intervjuja z 

uradnikom Ministrstva za šolstvo in šport (intervju številka 1).  

Primer 2: Koda 9-UČ1-3-30 pomeni, da se izjava začne v 30 vrstici tretje strani 

polstrukturiranega skupinskega intervjuja z učiteljem 1 v intervjuju z učitelji, ki poznajo 

delovanje konzorcijev. 

                                                 
43 Kategorije so oštevilčene od 1 do 4. Podkategorije pa so označene z dvema številkama, ki sta ločeni 
s piko. Prva pomeni številko kategorije, druga pa številko podkategorije. 
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Številke intervjujev so prikazane v preglednici 10.   

Preglednica 10: Šifrant intervjujev 

Številka 

intervjuja 

Intervjuvanec 

1 Visoki uradnik Ministrstva za šolstvo in šport 

2 Ravnatelj MIC-a v šolskem centru 1 

3 Ravnatelj samostojne šole 

4 Ravnatelj šole v šolskem centru 1 

5 Ravnatelj šole v šolskem centru 2 

6 Direktor šolskega centra 2 

7 Direktor šolskega centra 3 

8 Skupinski intervju z vodji konzorcijev  (VOVIŠ, VOMUN, VOBIO, VOSGIM) 

9 Skupinski intervju z učitelji, ki poznajo delovanje konzorcijev (RAV, UČ1, UČ2, 

UČ3) 

Glede na cilje, h katerim je usmerjeno raziskovanje in glede na končni cilj, sem za 

interpretacijo podatkov izvedel diskurzivno analizo (discourse analysis). 

Zbrane podatke sem interpretiral z diskurzivno analizo. Interpretacija sledi po zaporedju glede 

na kategorije in podkategorije. Kot osnova oziroma referenčni okvir za diskurz pri 

interpretaciji je koncept moči Foucaulta. Zato so pri interpretaciji uporabljeni Foucaultovi 

citati in tekstovni podatki iz raziskave. Vsak kvalitativen podatek obsega toliko vsebine, da je 

iz njega možno razbrati njen kontekst.  

Foucaultov koncept moči sem izbral kot referenčni okvir, ker v njem vidim osnovo za 

opredelitev amorfnosti moči in delovanje družbenih skupin. Foucaultovo proučevanje 

odnosov oblasti je neločljivo od 'prostora' in 'zgodovinsko-politično' problematizirano s 

'prostorom'. Njegova samoumevnost miselnih predpostavk je teoretska osnova tudi za 

praktične in ideološke značilnosti današnjega 'prostora'. V disertaciji so na mikro nivoju ta 

prostor srednje šole, ki delujejo v določenem času znotraj makro prostora. Višja tehnološka 

raven, evolucijski pristop k zakonodaji za regulacijo delovanja skupin in posameznikov v 

različnih organizacijskih strukturah ter načelna svoboda s pravicami posameznikov, so 

dosežki družbe v današnjem prostoru in času, iz preteklosti pa se ohranja oziroma se le 

modificira 'tehnologije' vzpostavljanja družbenosti, družbenih razmerij in moči. Torej se 

spreminjajo razmerja in odnosi, ki opredeljujejo bistvo človeka kot družbenega bitja v 

kontekstu zgodovinske oblike družbenosti.  

Močnik (1984, 322) pravi: »Foucaultov »nauk« je v tem, da je treba zavreči monolitno 

predstavo o oblasti in se lotiti sistema »mikro oblasti«, v katerem se povezujejo, križajo, 

medsebojno podpirajo najrazličnejše oblastne »tehnologije«. Oblast je v Foucaultovem smislu 

velika tovarna ali, natančneje, velika obrtna delavnica, ki proizvaja specifične zgodovinske 
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oblike družbenosti – danes, denimo, prav tako »svobodne posameznike« kakor njihova 

svobodna pogodbena razmerja«. Foucault utemeljuje, kako je samoumevnost eden izmed 

temeljnih pogojev miselnih predpostavk in institucij. Ideološke razsežnosti diskurzov išče v 

formi teh diskurzov in ne v njihovih metafizičnih razlagah, političnih geslih in zahtevah. 

Njegova  teoretska zasnova  je v tem, da osvetljuje in pojasnjuje praktično ideološko naravo 

samoumevnosti. Če institucije postavljajo mrežo družbenih razmerij, gospostva in vednosti,  

pripravljajo material, ki naj ga mreža naprav zajame, je skupno vprašanje vednosti in 

zgodovine ustanov vprašanje obvladovanja in moči. Zanj je politično tisto, kar se ne kaže kot 

politično: institucije in diskurzi, ki delujejo v imenu družbe kot »obče« družbe, ki torej 

vzpostavljajo družbenost. Za Foucaulta je Marxov razredni koncept preveč masiven, da bi 

lahko pojasnil delovanje oblastnih mehanizmov. Če je za poststrukturalistično teorijo, ki so jo 

razvijali Deleuze, Guattari in Lyotard, značilno, da vztraja pri klasičnem pojmu oblasti 

(gospodovanje, zapiranje, tlačenje kot oporišče za uporništvo), pa gre pri Foucaultu za premik 

v koncipiranju vprašanja oblasti, ki ima posledice za splošno teorijo družbenosti. Foucault  

institucijo analizira kot pozitivno produktivno dejavnost, ki naj bi omejevala in zatirala, njeni 

proizvodi so posamezniki (Močnik 1984, 307-324). 

3.9 Omejitve 

Omejitve v raziskavi delim na vsebinske in metodološke.  

Vsebinske omejitve v raziskavi so: 

- izbira diskurza (Foucault),44 

- upoštevan je le marketizacijski vidik, 

- ni obravnavano vodenje, kot npr. stil vodenja, 

- ni obravnavano vodenje kot management,  

- niso upoštevani vzgojni momenti v šolah, 

- niso vključena sindikalna združenja. 

Posebno omejitev predstavlja tudi količina slovenske literature o povezavah in delovanju 

povezav v šolstvu, pa tudi neraziskanost medsebojnega povezovanja šol v tujih okoljih.  

Velja pa tudi omeniti, da sem bil v času, ko so bili izvedeni intervjuji, zaposlen v Šoli za 

ravnatelje, v času, ko je bila izvedena interpretacija podatkov pa sem zaposlen kot generalni 

direktor za področje srednjega šolstva na Ministrstvu za šolstvo in šport Republike Slovenije. 

                                                 
44 Foucaultov diskurz zavrača enotno predstavo o oblasti in izhaja iz delovanja oblastnih mehanizmov. 
Pri tem ne upošteva drugih konceptov pojmovanja oblasti, ki so značilni za strukturaliste, Marxov 
razredni koncept, pragmatizem, utilitarizem itd. 
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To pomeni poseben položaj in vpletenost raziskovalca, ki se lahko odraža tudi v poudarkih, ki 

jih raziskovalec da oziroma izrazi v samem procesu raziskovanja.   

Metodološke omejitve: 

- Metodološka omejitev v raziskavi je vezana na možnost generalizacije. Vendar je kljub 

temu, da ne gre za reprezentativno vzorčenje in statistično posploševanje (Mesec 1998, 

55) ter da se raziskovanje osredotoča na manjše izseke vzgoje in izobraževanja (Sagadin 

2001, 12), določena mera posploševanja mogoča zaradi  dekonstrukcije (Kearney 1984, 

Stronach in MacLure 1997) konstruktov, ki jih udeleženci v raziskavi uporabljajo in 

'živijo', in zaradi uporabe Foucaultovega razumevanja moči kot referenčnega okvira 

interpretacije. Glede na različne vrste povezav, ugotovitev in zaključkov ni možno 

posplošiti na vse vrste in oblike povezav. So pa ugotovitve v posameznih segmentih 

teoretično posplošljive za slovenski šolski prostor na osnovi teoretične abstrakcije 

oziroma teoretične generalizacije, kot jo imenuje Yin (1994). Gre za načina  

posploševanja, ki nista statistično utemeljena. 

- Kredibilnost raziskave je povečana s triangulacijo virov. Sama zasnova te raziskave ne 

vsebuje konceptov, kot sta veljavnost in zanesljivost, ki sta značilna za anketno raziskavo 

oziroma še bolj specifično za anketni vprašalnik kot inštrument ankete. Povečanje 

kredibilnosti raziskave, kot poudarjajo avtorji Esterby – Smith, Thorpe in Lowe (2005) in 

Merriam (1998), je doseženo s triangulacijo po različnih virih podatkov: ravnatelji, 

direktorji, učitelji. Snemanje intervjujev je prispevalo k večji kredibilnosti, ravno tako pa 

'peer review' oziroma način, ko sodelavci (v tem primeru mentor) preverijo postopek 

analize. Kredibilnost je torej povečana z načinom zbiranja in zapisovanja podatkov ter s 

triangulacijo metod oziroma kot pravi Merriam (1998) 'trustworthiness' raziskave. V tej 

raziskavi je primer 'omejen' na srednje šole, ki so v medsebojnih povezavah. Za povečanje 

kredibilnosti raziskave – študije primera – pa sem vključil v vzorec tudi ravnatelje šol, ki 

niso v povezavah, in predstavnika Ministrstva za šolstvo in šport.  

3.10 Etika v kvalitativnem raziskovanju 

Merriam (1998) in drugi avtorji, ki se ukvarjajo s kvalitativnim raziskovanjem, poudarjajo, da 

je v kvalitativnih raziskavah pomembno vprašanje etičnosti. Eden izmed kriterijev določanja 

etičnosti je zagotavljanje anonimnosti. Le-to je sicer lahko zagotoviti, vendar pa je v 

posameznih študijah skorajda nemogoče pričakovati, da se posameznikov po nekih izjavah ne 

bo dalo prepoznati. V pričujoči raziskavi sem opustil imena šol in šolskih centrov in jih 

poimenujem 'šola' ali pa 'šolski center' in dodajam arabske številke (npr. šola1, šolski 

center2). 

Da se ne bi dalo prepoznati posameznikov sem sodelujočim v individualnem 

polstrukturiranem intervjuju dal imena, ki so povezana s funkcijo, in dodal arabsko številko 

(npr. ravnatelj 1, direktor 2, učitelj1), udeležence v skupinskem intervjuju pa sem poimenoval 
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s kraticami, ki odražajo področje delovanja (npr. VOBIO – vodja konzorcija šol s področja 

biotehnologije). Prava imena so pri avtorju raziskave. 

Udeležence v raziskavi sem natančno informiral o namenu raziskave, pridobil njihovo 

soglasje za sodelovanje in jih opozoril, da lahko v vsaki fazi raziskave sodelovanje odklonijo. 
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4 A�ALIZA I� I�TERPRETACIJA REZULTATOV 

V nadaljevanju sta prikazani analiza zbranih podatkov in njihova interpretacija. Analiza in 

interpretacija podatkov si sledita po vrstnem redu kategorij:  

- 'Arhitektura' povezav, 

- Disciplina, 

- Nadzor in 

- Kazen.  

Podkategorije, ki pripadajo kategorijam so prikazane v Preglednici 9.  

4.1 'Arhitektura' povezav 

Kategorija ‘arhitektura’ povezav vsebuje podatke, ki so vezani na organiziranost šol, 

organizacijo dela in odnose med posamezniki in skupinami. Izraz ‘arhitektura’ je v najširšem 

pomenu umetnost in znanost, ki pokriva oblikovanje prostora ter umetniško in tehnično 

izvedbo na številnih področjih človekovega delovanja v različnih časovnih obdobjih. Dotika 

se matematike, umetnosti, tehnologije, družboslovja, politike, obrti itd. (Slovar slovenskega 

knjižnega jezika 1994, 21).  

Tako ima naslov kategorije z uporabljeno besedno zvezo bistveno širši pomen, kot npr. 

organiziranost oziroma organizacijska struktura. Organiziranost oziroma organizacijska 

struktura po teoriji organizacij pomeni zaporedje izvajanja delnih nalog in operacij oziroma 

formalni sistem razčlenitve in razporeditve nalog (Ivanko 1994, 373). Pojma organiziranost 

oziroma organizacijska struktura sta preozka, ker odražata naloge in aktivnosti v formalnem 

smislu. Z nastankom povezav med šolami v slovenskem prostoru so se vzpostavili tudi odnosi 

in nova razmerja moči. Besedna zveza, uporabljena v naslovu, pomensko pokriva tehnično 

strukturo povezav, pristojnosti posameznikov in skupin v povezavah, odnose med 

posamezniki v povezavah, odnose med posamezniki in skupinami v povezavah in izven njih, 

odnose med skupinami v povezavah in izven njih, nivoje odločanja ter vpliv posameznikov 

oziroma skupin.  

Vsebinski pomen besedne zveze v naslovu kategorije postavlja osnovo razpravi, ki je 

usmerjena na eni strani v tehnično trdno in strogo organizacijo, ki temelji na tehnično-

disciplinski osnovi, na drugi strani pa v mehko strukturo, ki temelji na pravno-politični 

osnovi. Če sprejmemo predpostavko o vsaj dvojnem pomenu v naslovu izbrane besedne 

zveze, potem 'arhitektura' povezav vsebuje binarnost, ki zajema institucionalno in vsebinsko 

osnovo oziroma temelj. Čeprav binarnost ni »moderna«, jo uporabimo, v praksi pa gre za 

prepletanje institucionalnega in vsebinskega dela. Gre za fluidnost forme in vsebine, podobno 

kot pri zaporu. Foucault (1984, 229) zaporu pripisuje dvojni temelj. Na eni strani pravno-

političen, na drugi strani pa tehnično-disciplinski.  
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Tehnično-disciplinsko zasnovo povezav med šolami, ki pa ni povsem ločena od pravno-

politične, najdemo v temeljnem sistemskem šolskem zakonu, ZOFVI (2008) in v Zakonu o 

zavodih (1991), ki tudi s statusno-pravnega vidika na področju srednjega šolstva omogočata 

različno organizacijsko strukturo šol. Tako imamo v Sloveniji enoprogramske in programsko 

mešane enovite45 srednje šole ter šole, ki so organizirane v šolske centre.  

V preglednici 11 so prikazani podatki o statusni organiziranosti šol, o številu šol ter o številu 

programov in dijakov v Sloveniji v šolskem letu 2008/09. Statusno enoviti vzgojno-

izobraževalni zavodi oziroma šole so v večini primerov gimnazije in manjše šole na področju 

poklicnega in strokovnega izobraževanja. 

Preglednica 11: Pregled podatkov o organiziranosti šol, o programih in dijakih 

 

Iz preglednice 11 je razvidno, da statusna organiziranost šol ni v korelaciji s številom dijakov 

ali številom programov na posamezni šoli, zato so v nadaljevanju analizirani drugi dokumenti 

in razlogi za povezovanje. 

Povezovanje šol in s tem ustanavljanje šolskih centrov v večini primerov sega v zadnja 

desetletja 20. stoletja. Najpogosteje so ustanovljeni zaradi skupnega prostora – zgradbe za več 

šol, ki so na različnih lokacijah delovale v lokalni skupnosti in so izvajale programe nižjega 

poklicnega, srednjega poklicnega in srednjega strokovnega izobraževanja. Takšni in hkrati 

največji šolski centri so v Velenju, Celju, na Ptuju, v Novem mestu, v Novi Gorici, v 

Mariboru in v Kranju.  

                                                 
45 V tem besedilu je pojem enovita šola uporabljen za šole, ki so ustanovljene kot javni vzgojno-
izobraževalni zavodi in jih vodi ravnatelj. 

Število šol

Povprečno 
število 

programov 
na šolo

Maksimalno 
število 

programov

Minimalno 
število 

programov

Povprečno 
število 

dijakov 1. 
letnika

Povprečno 
število  vseh 

dijakov 

Maksimalno 
število 

dijakov 1. 
letnika na 
program

Minimalno 
število 

dijakov 1. 
letnika na 
program

Maksimalno 
število vseh 
dijakov na 
program

Minimalno 
število vseh 
dijakov na 
program

Maksimalno 
število vseh 
dijakov na 

šolo

Minimalno 
število vseh 
dijakov na 

šolo

Šolski centri brez 
gimnazijskega 
programa

2 13,5 16 11 280,6 1017,5 98 2 316 2 1173 862

Šolski centri z 
gimnazijskim 
programom

19 15,58 35 3 352,53 1410,58 166 1 1005 1 3241 343

Čiste gimnazije 
(javne)

28 2 4 1 167,5 683,5 279 9 978 24 1078 41

Zasebne gimnazije 6 1 1 1 86 336,17 164 21 453 101
Enovite SŠ 68 5,28 15 1 142,96 570,87 242 2 1005 1 1085 73

Zavodi PP 6 4,5 9 1 10,5 45,67 15 1 31 1 124 11

Dijaški domovi
Čisti 18 55,39 193,83 165 1 589 5
V šoli 17 22,47 77,88 73 4 220 7
Zasebni 4 47 149,5 65 27 211 98
Skupaj 39 40,17 138,74 165 1 589 5
Šole, ki poleg drugih 
programov edine 
izvajajo določen 
program

9 5,56 12 3 138,78 509,78 98 2 400 2 958 125
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Pregled ustanovitvenih aktov kaže, da so šolski centri nastajali v večini primerov z 

medsebojnim povezovanjem samostojnih srednjih šol zaradi večje ekonomske učinkovitosti, 

ki se odraža zlasti v številu administrativno-tehničnih delavcev. 

Tako je bil na primer v letu 2009 z združitvijo Srednje strojne šole Maribor, Srednje elektro 

šole Maribor in Dijaškega doma Tezno ter z ustanovitvijo Medpodjetniškega izobraževalnega 

centra in Višje šole za strojništvo  Maribor ustanovljen Tehniški šolski center Maribor (Akt o 

ustanovitvi Tehniškega šolskega centra Maribor 2009). 

Ni pa možno iz pregleda ustanovitvenih aktov ugotoviti kriterijev za nastanek šolskih centrov. 

Razvidno je le to, da so vse šole, ki imajo v svoji sestavi medpodjetniški izobraževalni center 

ali višjo strokovno šolo, organizirane kot šolski center. Vsaka šola oziroma šolski center je 

pravni subjekt, ki deluje avtonomno na področju finančnega poslovanja, zaposlovanja ter 

strokovnega delovanja. Pogoje, znotraj katerih šole avtonomno delujejo, pa določa krovni 

sistemski zakon – ZOFVI (1996). V področnih zakonih in pravilnikih pa so podrobneje 

opredeljena posamezna področja delovanja šol in s tem povezanega srednješolskega 

izobraževanja. 

Iz primerjave podatkov, ki jih je v publikaciji Podatki za srednje šole in dijaške domove 

(2005) in publikaciji Podatki za srednje šole in dijaške domove (2010) objavilo Ministrstvo za 

šolstvo in šport, izhaja, da so šolski centri ob združitvi  pridobili tudi nove programe. S tem pa 

se je spreminjala mreža šol. Tako je npr. edina Vrtnarska šola v Celju dobila konkurenco z 

razmestitvijo programov vrtnarstva v Mariboru, Novi Gorici, Šentjurju in Novem mestu. Ker 

se število vpisanih dijakov v tovrstne programe na nivoju Slovenije ni spremenilo, je dodatna 

razmestitev programov na šolske centre ogrozila delovanje enovite šole, ki je imela tradicijo v  

izvajanju programa vrtnarstva.  

Vodenje šol oziroma šolskih centrov je predpisano v ZOFVI (1996). Enovite šole vodi 

ravnatelj, ki na podlagi 49. člena ZOFVI (1996) hkrati opravlja funkcijo pedagoškega in 

poslovodnega vodje. Šolske centre pa sestavljajo organizacijske enote, ki jih le pedagoško 

vodijo ravnatelji. Poslovodno funkcijo šolskega centra opravlja direktor šolskega centra, 

ravnatelji šol pa so člani kolegija, ki je posvetovalni organ.  

Ravnatelji so ob reorganizaciji oziroma ob ustanovitvi šolskih centrov ohranili svoje funkcije. 

V večini primerov je eden izmed ravnateljev šol, ki so se povezale v šolski center, postal 

direktor, kar ni običajna praksa in ni skladno z Zakonom o zavodih (1991) za primere, ko je 

izdelan nov ustanovitveni akt. 

Imenovani direktorji in ravnatelji šol so v slovenskem srednješolskem prostoru poleg 

povezav, ki so statusno in organizacijsko določene z zakonodajo in z akti o ustanovitvi, ki jih 

sprejema Vlada Republike Slovenije, ustanovili tudi druge medsebojne povezave. Kljub temu, 

da v zakonodaji ni določil o drugih formalnih oziroma neformalnih oblikah medsebojnega 
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povezovanja šol, so se direktorji šolskih centrov, ki s polnimi pooblastili zastopajo šolske 

centre, povezali v konzorcij šolskih centrov. Hkrati pa so direktorji šolskih centrov in 

ravnatelji enovitih šol ustanovili Zvezo srednjih šol, višjih šol in dijaških domov Slovenije.    

Iz analize dokumentov, ki urejajo delovanje tovrstnih povezav (Akt o ustanovitvi skupnosti 

zavodov »Konzorcij slovenskih šol« 2003, Akt o ustanovitvi skupnosti zavodov »Zveza 

srednjih šol, višjih šol in dijaških domov Slovenije« 2003), izhaja, da konzorcije zastopajo 

vodje konzorcijev, ki so praviloma direktorji šolskih centrov, Zvezo srednjih šol in dijaških 

domov Slovenije pa vodi predsednik zveze, ki je prav tako direktor šolskega centra.   

Dejstvo je, da s tem, ko direktorji v povezavah zastopajo druge šole, lahko krepijo svoj 

položaj in na nivoju šolskega sistema pridobivajo na moči. Krepijo vpliv na oblikovanje 

šolske politike in hkrati uživajo podporo snovalcev šolske politike. Vključevanje 

predstavnikov šol v pripravo zakonodaje in drugih aktov pa omogoča snovalcem šolskih 

politik, da akte sprejemajo brez predhodne širše razprave in tudi v imenu šol. V tem pa je 

nevarnost, da se izgublja strateška usmeritev šolske politike, ki naj bi temeljila na podatkih, 

trendih in konceptualnih izhodiščih. 

Podatki kažejo, da šolski centri niso nastali po tako imenovani »naravni poti« na osnovi 

kriterijev oziroma meril, npr. zaradi določenega števila dijakov ali  programov na šoli. Zato 

pojav medsebojnega povezovanja manjših šol, ki so delovale na skupnem oziroma ožjem 

teritoriju, lahko iščemo v drugih motivih. Obstaja vprašanje moči argumentov in 'igralcev' v 

vlogi avtorjev povezovanja.  

Uporabljena praksa nakazuje dejstvo, da je šlo pri združevanju šol za konsenz med državo in 

šolami oziroma ravnatelji. Združevanje ni bila enostranska odločitev države, ki je imela kot 

ustanovitelj srednjih šol na osnovi ZOFVI (1996) to pravico. Šlo je za partnerski dogovor 

med državo in šolo oziroma za dogovor med predstavnikom šole in predstavnikom države. V 

tem lahko vidimo odmik države od njene avtoritarne vloge pri organizaciji šol. Ker pa je 

vzporedno z združevanjem potekala marketizacija šolstva in z njo povezani marketizacijski 

procesi  (Peček 1999, Trnavčevič 2008, Novak 2009), zlasti uvajanje 'lump sum' načina 

financiranja in z njim povečana avtonomija in odgovornost na šolskem nivoju, v Sloveniji 

lahko govorimo o prerazporeditvi moči z države na šolo oziroma od državnih uradnikov na 

ravnatelje oziroma direktorje novonastalih šolskih centrov.  

Kljub temu, da do ustanovitve šolskih centrov ni prišlo na osnovi kriterijev in meril, ki bi bila 

opredeljena s številom dijakov, ekonomsko učinkovitostjo, številom programov ipd., bi lahko 

opravičili njihov nastanek s tem, da šolski centri temeljijo na tehnično-disciplinski in pravno-

politični osnovi in tvorijo prostor za izvajanje vzgojno-izobraževalnega procesa. Tehnično-

disciplinsko osnovo določata organizacija in organizacijska struktura, pravno-politično pa 

pravni okvir vodenja in upravljanja, ki je produkt načrtne šolske politike, ki ima v ospredju 

cilje in načela vzgoje in izobraževanja. Z izjemo nekaterih pravil, ki jih lahko šole in šolski 
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centri določajo avtonomno, je pravno-politična osnova delovanja šol in šolskih centrov 

določena na nivoju države.    

Ko pa v temeljnih dokumentih, to je v ustanovitvenih aktih in v zakonodaji (ZOFVI 1996, ZZ 

1991, ZGimn 1996, ZPSI 2000), ni možno identificirati kriterijev in razlogov, na osnovi 

katerih se šolski centri povezujejo v konzorcij in Zvezo srednjih šol in dijaških domov, pa 

ugotavljam, da država izgublja vpliv na delovanje šol in šolskih centrov. Ker organizacijska 

zasnova povezav pogojuje način delovanja povezav, šol oziroma šolskih centrov v njih in 

njihovih vodstev ter vpliva na relacije med udeleženci (tako notranjimi, kot zunanjimi), se 

spreminja tehnično-disciplinski temelj slovenske šole. V šolskih centrih in v povezavah se 

oblikujejo novi odnosi, posamezniki pa dobivajo nove vloge. 

V nadaljevanju ne bom več obravnaval šolskih centrov in drugih povezav kot pravne subjekte 

oziroma subjekte v sistemu, pač pa kot interesne skupine,  ki z oblikovanjem novih centrov 

moči rušijo pravno-politični in tehnično-disciplinski temelj šole.  

Tako v nadaljevanju analiziram in interpretiram:  

- povezovanje v šolske centre, 

- povezovanje v zvezo srednjih šol in 

- povezovanje v konzorcije. 

4.1.1 Povezovanje v šolske centre 

Povezovanje v šolske centre analiziram na osnovi analize ustanovitvenih aktov šolskih 

centrov, veljavne zakonodaje, dokumentov Ministrstva za šolstvo in šport ter na osnovi 

podatkov, ki sem jih zbral iz intervjujev in so v obliki izjav prikazani v Prilogi 1. 

Interpretacija temelji na Foucaultovem konceptu moči in na značilnostih, ki se kažejo skozi 

zakonodajo, dokumente in intervjuje ter nakazujejo prerazporejanje moči med posameznimi 

šolami ter med šolami in državo.  

Rezultat analize podatkov po ključnih besedah je nabor šestnajstih besed: povezava, pokritje 

celotne države, združevanje, grupiranje, mi porazdelimo vloge, odpor, lažje pridobivanje 

programov, lažje funkcioniranje, priključevanje, odločanje, obvladovanje, znati oceniti, 

odvisnost, prednost zaradi velikosti, odtujenost, pomagamo kultivirati. 

Pregled ključnih besed pokaže, da udeleženci v intervjuju, zlasti direktorji šolskih centrov, 

niso omenjali primarne vloge šole, izvajanja vzgojno-izobraževalnega procesa in dela z 

udeleženci v procesu vzgoje in izobraževanja. Ključne besede odražajo formiranje novih 

centrov moči, iz česar lahko sklepam, da primarni pomen in vloga šole nista na prvem mestu 

pri direktorjih šolskih centrov, ki imajo poslovodno funkcijo in delujejo odtujeno od 

pedagoškega vodenja in poučevanja.  
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Pomen ključnih besed nakazuje nastanek nove družbene skupine v šolskem prostoru, ki 

prevzema vlogo države oziroma njenih institucij. To je skupina direktorjev šolskih centrov, ki 

si samoiniciativno jemlje pristojnosti vladajočih struktur, pri tem pa jih tolerirajo predstavniki 

države in državnih organov. Prihaja do »mešanja« obeh struktur, kar pomeni, da gre za novo 

distribucijo moči. V jeziku Foucaulta (1984, 80):  

Gre za transformacijo stališča. Pride do mešanja dveh vrst oblasti: oblasti, ki deli pravico in 

izreka obsodbo, tako da uporablja zakon in oblasti, ki producira sam zakon. Gre za reformo 

kriminalnega prava, za novo distribucijo kaznovalne oblasti. 

Če pogledam določila ZOFVI (1996), je šola oziroma šolski center organizacija posebnega 

pomena, ki izvaja javno službo, po teoriji managementa organizacij pa ima organizacijsko 

strukturo, vizijo, strateške dokumente razvoja, posluje po zakonodaji, ima vzpostavljene 

mehanizme za zadovoljevanje potreb odjemalcev in vodstvo, ki skrbi za management 

organizacije. Vse to šole in šolski centri imajo. Vodstvo uporablja vire, človeške in 

materialne, in v poslovnih poročilih izkazuje večjo ali manjšo poslovno uspešnost. To nas v 

celoti zadovolji, dokler ne pogledamo globlje v delovanje in odnose znotraj šolskih centrov in 

v odnose med formalnimi predstavniki šolskih centrov – direktorji in predstavniki države. Pri 

tem na terminološki ravni ni več možno govoriti o šolskem centru in državi. Šolski center in 

državo predstavljajo osebe z imenom in priimkom. V šolskem centru se ime in priimek 

skrivata za funkcijo direktorja, na državi pa za funkcijo visokega državnega uradnika, 

državnega sekretarja, ministra. Med temi posamezniki se oblikujejo odnosi, na osnovi katerih 

potem 'funkcionirajo' v najširšem pomenu besede. Vloga direktorjev ni več omejena na 

management organizacije. Če so (glej Možina idr. 1994) značilnosti managementa usmerjanje 

človeških in materialnih virov in s tem vplivanje na vsebino vizije ter strategijo delovanja 

organizacije, potem direktorji šolskih centrov dobivajo novo vlogo, v kateri 'producirajo 

zakon' in 'delijo pravico in izrekajo sodbo'.   

Ne govorimo več jezika managementa, pač pa jezik Foucaulta, ki šolo primerja z 

disciplinskim prostorom in ji pripiše lastnosti ustanove – zapora, ki sloni na pravno-

političnem in tehnično- disciplinskem temelju.  

Šola in njeno osebje, z izjemo direktorjev v šolskih centrih, delujejo 'odmaknjeno' od države. 

V šolah na bolj ali manj formalni ravni potekajo procedure, dijaki so razdeljeni v skupine 

oziroma razrede, pouk je organiziran po urniku, vsakih petinštirideset minut z vmesnim pet 

minutnim odmorom se začne ura, začetek in konec ure naznani šolski zvonec ipd. V tem 

kontekstu lahko šolo razumemo kot zapor in jo po Foucaultovem pojmovanju ustanove – 

zapora vidimo v funkciji vplivanja na družbeno koristnost ljudi. Foucault (1984, 227) pravi: 

Zapor je manj nov, kakor pravijo, ko njegov nastanek povezujejo z novimi zakoniki. Oblika-

ječa je obstajala pred svojo sistematično uporabo v kazenskih zakonikih. Vzpostavila se je  

zunaj pravosodnega aparata, ko so se po vsem družbenem telesu izdelale procedure, ki so 

posameznike razdeljevale in jih prostorsko razvrščale, jih klasirale, da so iz njih izvlekle 

največ časa in največ sil, urila njihova telesa, kodirale vse njihovo obnašanje, povzročale, da 
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so bili nenehno vidni, ustvarjale okrog njih cel opazovalni, registrirni in zapisovalni aparat, 

vzpostavljale o njih vednost, ki se akumulira in se centralizira. Splošna oblika aparature, ki naj 

z natančnim obdelovanjem teles naredi ljudi krotke in uporabne, je zarisala ustanovo – zapor, 

še preden jo je zakon opredelil kot najprimernejšo kazen.  

Gledano skozi Foucaulta delujejo šole in šolski centri zunaj državnega aparata. Če je šolski 

center ustanova, ki jo pozicioniramo kot disciplinski prostor, potem vodilni naj ne bi delovali 

odtujeno od bistva šole. Analiza podatkov po ključnih besedah pokaže nasprotno, zato 

delovanje šolskih centrov z direktorji omogoča tudi drugačen pogled na šolo - statusno šolski 

center. Šolski center je potemtakem institucija, na čelu katere je direktor s poslovodno 

funkcijo in je njegovo odtujeno delovanje formalno vzpostavljeno. Gre za vprašanje 

pojmovanja in delovanja današnje šole. Še izvaja primarno poslanstvo? Ali je morebitno novo 

poslanstvo, ki ga država ni definirala, mešanica stereotipov in novega načina delovanja, ki 

izvira iz uveljavljanja pravic posameznikov – dijakov in staršev, in ne izhaja iz prevzemanja 

ponujenih pravic. Če gledamo dijaka kot potrošnika, kralja, ki bistveno bolj 'potrošniško' 

funkcionira v družbi, kot mu je to omogočeno v šoli, šola izgublja pomen klasičnega 

disciplinskega prostora. Postaja prostor za socialne stike, nova znanja in spoznanja.  

Razlogi za preoblikovanje klasičnega pomena šole so lahko v pomanjkanju 'sposobnosti' 

državnega aparata in posameznikov v njem, da bi sledili trendom v šolstvu, ali pa v 

pomanjkljivi reregulaciji sistema izobraževanja, ki bi omogočala dovolj veliko avtonomijo in 

hkrati postavila robne pogoje upravljanja in delovanja ter s tem odgovornost posameznikov na 

vodilnih mestih. Če država tiho pristaja na od 'bistva' šol odtujeno delovanje direktorjev 

šolskih centrov, pristaja na redefiniranje poslanstva institucije – šole. Poleg tega pa 

organiziranost šol v šolske centre z direktorjem ni lastna tradicionalni organiziranosti pravnih 

subjektov v šolskemu sistemu. Aktivnosti posameznikov (direktorjev) in skupin (kolegijev 

direktorjev) pa na svoj način disciplinirajo šolski prostor oziroma ustvarjajo novo pojmovanje 

disciplinskega prostora in pospešujejo nastanek novih centrov moči.  

Če Foucault (1984, 231)  navaja več pomenskost zapora in ga s stališča discipliniranja 

primerja s šolo, potem so aktivnosti direktorjev šolskih centrov in sploh priznavanje vloge in 

funkcije direktorjev v šoli v nasprotju s Foucaultovim pojmovanjem. Čeprav se je Foucault 

ukvarjal z marginaliziranimi skupinami in ni 'sistemski', pa je po Foucaultu zapor institucija v 

družbi, ki izvaja nadzor nad posamezniki in se je vzpostavil v sistemu zunaj pravosodnega 

aparata. To pomeni, da  pravosodje vodi kaznovalno politiko in je hkrati odmaknjeno od 

zapornikov, zato pri izvrševanju kaznovalne politike nima neposredne povezave z zaporom 

oziroma zaporniki. Zapor naj bi se ukvarjal z vsemi vidiki posameznika, njegovim fizičnim 

urjenjem, delovno spretnostjo, vsakdanjim obnašanjem, moralnim zadržanjem in 

dispozicijami, zato je s stališča disciplinskosti bistveno bolj disciplinski, kot to lahko 

pripišemo šoli. 
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Tudi za šole in šolske centre v institucionalnem smislu velja, da je njihovo delovanje ločeno 

od snovalcev šolske politike, ki  jo vodi Ministrstvo za šolstvo in šport, in nima neposredne 

povezave z ustanoviteljem, to je z vlado. V tem smislu lahko vlečemo vzporednico med šolo 

in institucijo – zaporom. Ko pa podrobneje pogledamo delovanje direktorjev šolskih centrov 

in njihovo vlogo v relaciji do države in državnih uradnikov, pa šola izgublja klasični pomen. 

Visok državni uradnik vidi vlogo in pomen velikih šolskih centrov v socialnem partnerstvu in 

utrjevanju vloge poklicnega in strokovnega izobraževanja:  

Večji centri so imeli bistveno večjo povezavo in (v navednicah lahko rečem) moč pri 

dogovarjanju z delodajalci, kar je bistvenega pomena tudi za poklicno izobraževanje in 

strokovno izobraževanje. Pri tem je bila moja tendenca in moje razmišljanje vedno, da naj 

bodo centri na področju poklicnega in strokovnega izobraževanja /.../, kjer je strokovno in 

poklicno izobraževanje, ki je zelo vezano na delodajalca, tudi povezano  do  višje šole.46  

Če je sporočilo izjave 'uveljavljanje moči do delodajalcev', izjava ni usmerjena v aktivnosti 

šole, temveč v razmerje moči med profitnim in javnim sektorjem. Moč je pogojena z 

velikostjo, kar pomeni: veliki so močni. Hkrati pa je v izjavi spodbuda za vzpostavljanje 

procedur in relacij v družbenem telesu, ki temeljijo na povezavah med šolami, lokalnim 

okoljem, profitnim sektorjem in nevladnimi skupinami. Ker dijak kot posameznik ne 

predstavlja prioritete v procedurah in ostaja v ozadju, po Foucaultu sporočilo izjave pomeni 

odmik od poslanstva šole, saj visoki državni uradnik vlogi direktorja pripisuje aktivnosti v 

odnosih z zunanjim okoljem.  

Zunanje okolje pa je odmaknjeno od vsebine procesa poklicnega in strokovnega 

izobraževanja, ki temelji na izobraževanju za poklic. Ta je po Foucaultu (1984, 285): 

/…/ prepoznavna identiteta, enkrat za vselej določena individualnost. Kakšen poklic imate? To 

vprašanje je najpreprostejši izraz reda, ki se uveljavlja v družbi. 

Poklic torej v družbi pozicionira posameznike in izraža individualnost. Če razvrščanje po 

poklicih pomeni izraz reda, je pričakovati, da bi šole in šolski centri težili k čim višji 

kakovosti procesa, ki vodi k poklicu, s čimer bi povečale vrednost pridobljenega poklica v 

posamezni sredini. Na ta način bi večale prepoznavnost posameznika – udeleženca 

izobraževanja in hkrati gradile svoj 'imidž', pri katerem gre po (Birkigt, Stadler in Funck  

1988) za splet občutkov, idealov, mišljenja, procesov in dejavnosti, ki so v konkurenčnem 

okolju dobro znani. Čeprav tovrstnega prizadevanja ni mogoče izključiti, pa je v šolskih 

centrih prisotna težnja po 'lovu' za novimi programi in pokrivanjem celotne poklicne 

                                                 

46 V besedilu disertacije so izjave udeležencev v intervjujih delno lektorirane. V prilogah pa je 

besedilo identično besdilu v transkriptu. 
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vertikale, to je nižjega, srednjega poklicnega, srednjega strokovnega, poklicno-tehničnega in 

višjega strokovnega izobraževanja. V očeh ravnatelja šole v šolskem centru 1 je to prednost, 

ki ima hkrati nekatere slabosti: 

Šolski centri imajo zaradi velikosti prednost, ki je pomembna za učence in za  učitelje.  Kaže 

se v opremljenosti, v varnosti zaposlitve zaradi velikosti, v številu programov, v dobro 

opremljenih laboratorijih, kabinetih. Drugo je pa mogoče tudi slabost, da otroci prihajajo iz 

manjših šol in ta velikost šolskega centra jih lahko zmede, lahko se čutijo odtujene. Jaz se 

spomnim, ko se je moja hči odločala za srednjo šolo, jo je ta gneča na hodniku, pa ta ogromna 

stavba, odvrnila. Njo, ki je boječa, zelo takšna odkrita punca. Je rekla: »Taki hodniki, ko imaš 

čisto črno od ljudi.« To ji ni bilo všeč. 

Izpostavljeni materialni in kvantitativni vidik lahko razumemo kot monopol, skozi katerega se 

odraža moč. Veliki šolski centri dijakom ponujajo veliko število programov, številne izbirne 

vsebine in interesne dejavnosti, dobro opremljenost učilnic in delavnic, zaposlenim pa večje 

možnosti izobraževanja, boljše delovne pogoje in zaradi večje ponudbe programov in večjega 

števila dijakov tudi večjo socialno varnost. 

Monopol v šolskih centrih, ki izključuje konkurenco in je hkrati posledica naklonjenosti 

državnih uradnikov direktorjem šolskih centrov na področju poklicnega in strokovnega 

izobraževanja ter njihovega medsebojnega sodelovanja, vidi tudi ravnatelj MIC-a v šolskem 

centru 1: 

Pri nas, šolski center 1, v celoti vse poklicne programe pokriva šolski center. Tako, da je to 

tako. V 'centru Nxxx'  je prišlo šele sedaj do tega, 'center Mxxx' se sedaj povezuje, 'center 

Cxxx' se povezuje, ker drugače ne gre. Mi smo imeli pa to srečo, da je bilo že v osnovi tako 

zastavljeno, da po domače povedano nimamo konkurence. 

V izjavi ravnatelja, ki deluje znotraj šolskega centra lahko razumemo pojmovanje monopola 

skozi izraz 'sreča' za socialno varnost, ki jo priznava tudi ravnateljica manjše, enovite šole: 

Šolski center je lahko v enem delu zelo fleksibilen (novi programi, opuščanje starih in 

prevzemanje novih), je sigurno lažje na centrih in povzroča tudi manjša nihanja. Tudi v 

kolektivu se je bistveno lažje odzivati potrebam gospodarstva in ohranjati eno stabilnost v 

zbornicah in kadrovsko zasedbo. 

Iz izjave ravnateljice manjše, enovite šole pa se v delu, ko omenja lažje odzivanje potrebam 

gospodarstva, odraža moč, ki je povezana s teritorialno umeščenostjo šolskih centrov in jo na 

določenem teritoriju pridobivajo šolski centri in z njimi direktorji šolskih centrov. Na Sliki 1 

je prikazana geografska razmestitev največjih šolskih centrov v Sloveniji. V teh šolskih 

centrih je bilo v šolskem letu 2008/2009 vpisanih 13.837 dijakov, kar predstavlja 16% od 

85.226 vseh dijakov v Republiki Sloveniji (Podatki za področje srednjega šolstva in dijaških 

domov 2009). To primerjalno pomeni, da je v teh šolskih centrih zaposleno 16% učiteljskega 

kadra in da obvladujejo 16% učnih mest za praktično usposabljanje dijakov pri delodajalcih.  
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Slika 1: Lokacije največjih šolskih centrov v Republiki Sloveniji 

Z obvladovanjem teritorija se veča posreden vpliv na manjše šole v okolici šolskih centrov, ki 

se zaradi široke ponudbe programov v šolskih centrih, v manjših šolah kaže v zmanjševanju 

vpisa in ogroža njihov obstoj. Bolj kot obstoj manjših šol pa sta pri nastajanju šolskih centrov 

ključna mesto in vloga države. Gre za vodenje šolske politike in odgovornost do izvajanja 

javne službe, ki temelji na ponudbi, ki udeležencem izobraževanja zagotavlja po Foucaultu 

prepoznavno identiteto in enkrat za vselej določeno individualnost – poklic. Ko pa se država 

oziroma posamezniki, ki zastopajo in predstavljajo njene interese, umakne od izobraževalcev 

in udeležencev izobraževanja in z novo organizacijo pravnih subjektov – šolskih centrov 

pristaja na politiko socialnega ugodja in varnosti zaposlenih, izgublja pozicijo v temelju 

šolske politike. In prav zavedanje o 'varnem' delovanju odseva izjava visokega državnega 

uradnika:  

Več šol združeno v neke centre lahko funkcionira. Da to lahko funkcionira kvalitetno, se je 

izkazalo na Xxxx (op.), ker je 'šola M' ostala kot del srednje šole, ko se je priklopila centru 

(op. šolskemu centru1). Center je lahko dal neko izobraževanje ali pa lažje pridobil neke vrste 

programov in je lahko selil v to njegovo dislokacijo. Lažje je funkcioniral. To je sedaj ta 

temeljna zadeva, neobčutljiva ali bi rekel pa bistveno manj občutljiva. 

Ker je 'varnost' delovanja povezana z odnosom velikih šol do manjših in do ministrstva ter 

obstaja verjetnost, da bo določena oseba oziroma socialni dejavnik (skupina, direktor šolskega 

centra) pomembneje vplivala na obnašanje, stališča, mnenja, čustva, motive drugih 

posameznikov oziroma drugih socialnih dejavnikov ter jih bo spravljala v odnose odvisnosti 

in podrejenosti, se v šolskih centrih krepi socialna moč. O odnosih odvisnosti in podrejenosti 

razpravlja Nastran Ule (2002, 290). In če socialna moč vključuje prisilo, odvisnost, 
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podrejenost in nadrejenost, vključuje vpliv, sodelovanje oziroma soodvisnost. Vpliv je 

obojestransko prostovoljen, moč pa ne, kar je temeljna razlika. In če vpliv  zajema 

sodelovanje in soodvisnost, potem ima na stopnjo odvisnosti in podrejenosti manjših šol vpliv 

šolska politika.  

Za šolsko politiko je varnost zaposlenih le eden od njenih manj pomembnih temeljev. Če bi 

pri povezovanju šol v šolske centre šolska politika producirala jasne cilje, izhodišča in jasne 

namere, s katerimi bi, izraženo v Foucaultovem jeziku dosegla urejen disciplinski prostor, 

potem nebi iniciative prepuščala šolskim centrom in nebi delovala nedoločno z 'morali bi' ali 

'treba je', kot lahko zveni odmev izjave visokega državnega uradnika: 
Veliki centri so pripravljeni pomagati manjši šoli, če šola izrazi mnenje. Težave so vedno bile, 

če je center hotel sam. Takrat je običajno nastal odpor. Ti odnosi so še vedno slabi. Jih je 

potrebno še pomagati kultivirati oziroma dokončno bi bilo potrebno sprejeti odločitev, ali 

gremo dokončno v centre. Gremo v centre, kar pomeni, da je treba iti v razgovore z manjšimi 

šolami, kako in kam bi bilo pametno, da se priklopi. Ampak, če želiš to narediti, moraš pa prej 

narediti eno globalno mrežo. Kar pomeni, da bi na nivoju države morali narediti mrežo, koliko 

centrov rabimo in kje bi bili ti centri smiselni. 

Nedoločnost, ki je izražena z 'morali bi' ali 'treba je', neposredno ne odraža moči družbene 

skupine – direktorjev šolskih centrov, odraža pa neodločenost in nezmožnost države oziroma 

državnega uradnika, da bi v okviru pristojnosti, ki jih ima, brez privolitve direktorjev šolskih 

centrov tudi ukrepal. V tem vidim prerazporeditev moči z države na izvedbeni nivo – k 

skupini direktorjev šolskih centrov. 

V šolskem prostoru gre v osnovi za prerazporejanje moči oziroma za novo lokacijo centrov 

moči, ki se pozicionira v šolske centre. Vzrok izvira v namenu in načinu združevanja šol, za 

katerega so danes razlogi povsem drugačni kot pred desetletji, ko je združevanje šol in šolskih 

centrov izviralo iz prostorskih pogojev, na kar šola ni imela neposrednega vpliva. To kaže 

osamljen primer, s katerim nastanek šolskega centra pojasnjuje ravnatelj šole v šolskem 

centru 1: 

Povezava v naš šolski center je nastala leta 1983. Takrat  se je gradila nova stavba in so se 

selili  in združili iz treh različnih šol, ki so bile na različnih lokacijah. Najlažje je šla združitev 

tehničnega dela; gradbene šole in elektro. Pri združevanju  z zdravstveno šolo pa je bil zelo 

velik odpor. Ampak osnovni namen je bil takrat združitev zaradi novega vzorca, ki je bil 

postavljen: nova šola z novimi prostori, dokaj izven mesta, ne čisto izven, na nek način 

povezano s komunalno infrastrukturo, velik kompleks z dijaškim domom, blizu osnovna šola. 

Načrti so bili tudi za bazen in delavnice, ki so se začele graditi. Osnovni namen je bil 

funkcionalna povezanost. 

Tudi če je bil osnovni namen takratnega združevanja odmaknjen od bistva šole oziroma je 

temeljil na argumentih, ki za poslanstvo šole niso najbolj bistveni, združevanje ni imelo 

globljih motivov. Izvor in namen današnjega združevanja pa je iniciativa posameznikov – 

direktorjev, ki delujejo  znotraj šolskih centrov, in poteka pod vplivom oziroma, kot je lahko 
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razumeti iz izjave visokega državnega uradnika, v sodelovanju oziroma v soodvisnosti s 

snovalci šolske politike: 
Kasneje (op. po nastanku konzorcija treh centrov) se je pokazala potreba ravno zaradi pokritja 

celotne države po razširitvi števila šolskih centrov.  V tistem trenutku je imel en velik zagon 

Gxxx (op.) konec in začelo se je tam razmišljati, kako bi se združevalo vse tehnično 

izobraževanje skupaj, kar se je sedaj v drugem mandatu zgodilo. Nastavki so bili pa že takrat 

/op. v prvem/. In rekli smo: Ja, OK. Smo pripravljeni zgraditi še tam en večji center. To 

pomeni, da  bo šel še center Gxxx zraven v konzorcij. Potem je prišel zraven še center Kxxx. 

Tako da, če sedaj pomislimo, imamo dva centra na zahodnem delu. Zahodni del smo ojačali  

na dva centra. Na Šxxx pa tri. Tam je center Cxxx in center (op. šolski center 2) bilo vedno 

problematično, tudi  sedaj z regijami je še vedno problematično. To mislim, da bi morala biti 

ena celota, ampak v tem primeru sta pač dva centra. Center Cxxx smo jasno združili še s 

poklicno šolo Cxxx. Vidi se, da je to ratalo. Ostala je sicer Ljubljana kot Ljubljana, vendar 

Ljubljana je takrat imela že eno specifiko, da so se že začeli oni sami nekaj grupirati in 

združevati, čeprav potem je konzorcij kasneje še Ljubljano vklopil. Ampak to niso bili več 

pravi konzorcijski partnerji. 

Danes je to igra, ki jo z očmi gledališčnika igrajo glavni igralci – direktorji šolskih centrov, 

visoki državni uradnik, odgovoren za igro, pa je šepetalec, ki molči, ko igralci na pamet 

interpretirajo besedilo. Gledališki oder je zaseden s stranskimi igralci, ki so v oporo, pa naj si 

bo to zaradi lagodja ali pa zaradi koristi, ki se kaže v nedotakljivosti od zunaj. In če ravnatelji 

šol v šolskem centru v povezavi z združevanjem ne priznavajo zmote direktorjev, potem 

navzven tudi sami postajajo močnejši ob močnem direktorju. To kaže izjava ravnatelja šole v 

šolskem centru 1: 

Priključevanje majhnih šol k šolskim centrom ni zmota za direktorje šolskih centrov. Ker če 

majhno šolo potegneš k sebi, ji sicer pomagaš, ampak ohraniš svojo razvojno komponento. 

Ostane ti  program in ti se odločaš, kaj boš potem dal tja. Tebi ostane program. Šola Šxxx se je 

sama odločila, da na tej lokaciji ne bo pouka, in so jih potegnili k sebi. Mi smo se odločili, da 

v šoli Mxxx bo pouk. Lahko bi se nekega dne odločili, da ga ne bo več. Program je itak naš, 

tako da jaz mislim, da to ni zmota. Gre za obvladovanje šolske mreže. 

Ne glede na odnose znotraj centrov in v relaciji med centri in drugimi šolami, pa pri 

združevanju šol igra posebno vlogo denar. Velik šolski center pomeni upravljanje z večjimi  

finančnimi sredstvi in premoženjem. Tako kot v razredni družbi, v kateri moč lastnine diktira 

moč v družbi, so veliki šolski centri v primerjavi z manjšimi šolami postali močnejši v 

lastnem okolju in tudi širše. So glavni, ki si, kot pravi direktor šolskega centra 3, jemljejo 

pravico deliti vloge sodelujočim na razpisih: 

Če se šolski center prijavlja na razpise z drugimi partnerji, smo mi poslovodeči partner, potem 

pa mi razdelimo vloge. Oni so aktivni ali pasivni partner. To  je pač odvisno od tega, katero 

vlogo vidimo pri njih. To je njihova vloga – ali aktivnega ali pasivnega partnerja. Nekako 

čutijo našo moč, mogoče pa tudi ne. Mi ne želimo igrati te vloge moči, prej se zgodi, da ti jo 

nekdo drugi pripisuje, pa je niti sam ne želiš. 
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Dodeljevanje  vloge, ki jo veliki centri dajejo manjšim šolam v posameznih projektih, pomeni 

nadvlado, ki jo izraža direktor šolskega centra. Velikost šolskih centrov pomeni moč na 

simbolni ravni, njihova vloga in denar, ki ga delijo, pa pomenita tudi dejansko moč.   

V jeziku direktorjev šolskih centrov in ravnateljev v šolskih centrih je prepričanje, da gre za 

prave usmeritve in pravo pot šolske politike. Prav tako je pri visokem državnem uradniku 

čutiti naklonjenost direktorjem šolskih centrov:  
V meni je bila prisotna logika, da ne more iz centra uradnik (op. iz MŠŠ) neko zadevo peljati, 

ampak mora to uradništvo postaviti sistem, ki lahko podpira te konzorcije. In zdelo se mi je to 

logično. Bila je tudi zahteva, ki je bila s strani delodajalcev, da poskušamo mi grupirati stvari. 

Oni so hoteli, kaj jaz vem,  za nek poklic en do dva centra  v Sloveniji  in tako dalje. To, kar 

pa vemo je, da smo na žalost Slovenci zelo malo mobilni. Kako sedaj narediti? Vsaka šola je 

pa hotela imeti izobraževanje za več poklicev oziroma za vse poklice. Ne gre drugače kot 

združevati jih v velike centre. To pomeni, imam par sogovornikov v Sloveniji, nimam milijon 

sogovornikov. Ta sogovornik je pa tisti, ki bo pa znal oceniti, ali bo to naredil v šoli Mxxx ali 

pa bo to naredil na šoli Oxxx ali kaj jaz vem kaj. To je ta filozofija in mislim, da to filozofijo 

je treba v kontekstu regionalizacije znati še naprej pametno postavljati. 

Hkrati pa njegov besednjak ne kaže enakovredne obravnave ravnateljev malih samostojnih šol 

in direktorjev velikih šolskih centrov. Po njegovem se 'mali' upirajo, 'veliki' pa imajo prav:  
Razgovore o povezovanju je bilo vedno težko voditi. Jaz sem vodil kar nekaj razgovorov. 

Vsak ravnatelj je rad šef,  da ne bom malo grdo rekel petelin na svojem kupu gnoja, in je to 

njegov fevd. In občuti takoj, sedaj mi boš vzel denar in sedaj bom  jaz odvisen od tebe. Tu sem 

jim jaz vedno povedal, da se da zelo elegantno rešiti z odnosi znotraj centra. 

Naklonjenost državnega uradnika, njegovo odkrito in v odnosih do samostojnih šol oblastno 

delovanje producira novo fiziko oblasti. S tem pa (glej Foucault1984, 116) šolski centri v 

šolskem prostoru postajajo zaprta arhitektura. Vprašanje pa je, če in v kolikšni meri se 

integrirajo s telesom državnega aparata, saj se znotraj te arhitekture prav tako oblikujejo 

odnosi. Vloge, ki jih direktorji delijo podrejenim ravnateljem, so jasne in praviloma ne segajo 

v okolje. Ravnatelj MIC-a v šolskem centru svojo vlogo sprejema in razume:  

Vsi učitelji praktičnega pouka so organizacijsko razporejeni v MIC, pedagoško funkcijo pa 

opravljajo znotraj svoje matične šole, kar pomeni, da so pedagoško odgovorni ravnatelju, 

organizacijsko pa meni. Večina jih je tako zaposlenih, da je njihovo 100% delo izvajanje 

praktičnega pouka, kar pomeni, da so samo lokacijsko nameščeni v MIC-u. Zaradi manjšega 

števila dijakov se nekaterim sedaj že znižuje  procent pedagoškega dela in se jim nalaga že s 

pogodbo v redno delovno razmerje delo, ki ga opravijo v delu, ko prodajamo storitve. Ker npr. 

nekdo nima dovolj ur za poučevanje orodjarjev v šoli, uči še brusilce iz podjetja Nxxx ali pa 

izvaja tehnične dneve z osnovnimi šolami, ki imajo toliko in toliko tehničnih dni in jih same 

osnovne šole težko izvedejo. Tu gre hkrati za promocijo naše šole. Tako da je moja vloga 

vodje načrtovanje celotnega dela, izvajanje in odgovornost, da tale hiša posluje. 

Če ravnatelji, ki predstavljajo drugi nivo odločanja, sprejemajo in poznajo svojo vlogo, potem 

priznavajo in sprejemajo strukturo, ki je gledano skozi teorijo vodenja, izrazito hierarhična. 
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Kot kaže Slika 2, prvi, najvišji nivo predstavlja direktor, drugi nivo ravnatelji šol, ki so 

organizacijske enote šolskega centra in niso statusno samostojne. Ravnatelji so vodje 

organizacijskih enot in jim je poverjena funkcija pedagoškega vodenja. Nimajo pravice 

upravljanja in z direktorjem formalno sodelujejo na kolegiju, ki je posvetovalni organ. V 

tretjem nivoju pa so strokovni delavci, ki vodijo udeležence izobraževanja. V tem vidim 

hierarhično zasnovo delovanja šolskih centrov in njihovo zaprtost po nivojih. Foucault (1984, 

227) opisuje zapor kot zaprto hierarhično institucijo in pravi:  

Je splošna oblika aparature, ki naj z natančnim obdelovanjem teles naredi ljudi krotke in 

uporabne.  

Pomeni, da ravnatelji in strokovni delavci delujejo po načelih hierarhije in niso neposredno 

vključeni v upravljanje in da pri upravljanju vrh odločanja predstavlja le prvi nivo. 

 

 
Slika 2: Struktura vodenja šolskega centra 

Tako delovanje šolskih centrov, ki je vezano na ciklus šolskega leta, in tradicionalna 

hierarhija v vodenju, ki omogoča 'varno' delovanje, kot pravita Ridderstrale in Nordstrom  

(2002, 194), sloni na: 

/…/ treh ključnih temeljih: na stabilnem okolju, na procesu, ki ga je moč predvideti, in na 

dosegljivem cilju, ali z drugimi besedami, veš kje si, kaj delaš in kaj se bo zgodilo – isti 

tekmeci, isti potrošniki, isti dobavitelji, iste tehnologije in ista ponudba izdelkov, leto za letom 

isto.  

Moč in kontrola sta pri šolskih centrih združeni v eni osebi. In če je moč dispozicija vpliva in 

je vpliv del vseh interakcij, širši pojem od moči, potem moč vključuje vpliv, obratno pa ni 

nujno. In če ima država vpliv, moč pa se je prelila v šolske centre, so šolski centri pridobili 

tudi vpliv. K prerazporeditvi moči pa so pripomogle hitre zakonodajne spremembe, ki jih je z 

aktivnim sodelovanjem direktorjev šolskih centrov sprejemala aktualna oblast v obdobju med 

letoma 2005 in 2008. 
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Takšne spremembe v usmeritvah nacionalne politike so v posameznih elementih primerljive s 

politiko pravosodja v številnih državah konec 18. stoletja, ko se je kaznovalna ekonomija v 

Evropi in v Združenih državah Amerike povsem preuredila in, kot pravi Foucault (1984, 13), 

to je: 

Obdobje velikih »spotik« za tradicionalno pravosodje, obdobje neštetih reformnih načrtov; 

nove teorije zakona in zločina, nove moralne ali politične utemeljitve kaznovalne pravice; 

razveljavitev starih odlokov, odprave običajev; načrtov za »moderne« zakonike ali izdajanja 

teh zakonikov: v Rusiji 1769, v Prusiji 1780, v Pensylvaniji in v Toskani 1786, v Avstriji 

1788, v Franciji 1791. Za kazensko pravosodje je prišla nova doba. 

Nove teorije, reforme na šolskem področju in ukrepi šolske politike v zadnjih letih kažejo, da 

tudi na šolskem področju prihajamo v 'novo dobo'.  Ta  se na eni strani kaže v organizacijski 

strukturi šolskih centrov in organiziranosti skupin znotraj šolskih centrov, po drugi strani pa v 

delovanju direktorjev in skupin direktorjev v relaciji do države. Če smo v preteklosti govorili 

o centraliziranem šolskem sistemu, v katerem je bila moč v glavnem na strani ministrstva, 

potem z ustanavljanjem šolskih centrov ter z uvajanjem marketizacijskih procesov v šolski 

sistem lahko govorimo o prerazporejanju moči in vzpostavljanju novih centrov moči, ki se 

oblikujejo v poslovodnih strukturah šolskih centrov. 

4.1.2 Povezovanje v zvezo srednjih šol 

Zgodovina povezovanja šol v Zvezo srednjih šol in dijaških domov Slovenije sega v zadnje 

desetletje 20. stoletja. V šolskem prostoru se je za Zvezo srednjih šol in dijaških domov 

Slovenije uveljavil sinonim Zveza. Kot pravno-organizacijska oblika ima status skupnosti 

zavodov, formalno pa je bila ustanovljena zaradi zastopanja skupnih interesov šol do 

ministrstva.47 Če po Slovarju slovenskega knjižnega jezika (1994) »skupni interes« pomeni 

korist, potem je Zveza interesna skupnost, ki brani in zastopa koristi šol pri odločitvah države 

na najrazličnejših področjih, ki so povezana z delovanjem šol. Ker pa so člani Zveze 

ravnatelji šol in direktorji šolskih centrov, je pričakovati, da je prioriteta delovanja Zveze 

hkrati usmerjena v zadovoljevanje interesov ravnateljev oziroma direktorjev. Njihovi interesi 

so vezani na šolo in na njih osebno ter izhajajo iz funkcije, ki vključuje odgovornost za 

delovanje šole. V osnovi gre za njihov osebni interes.48 V njihovem osebnem interesu je torej, 

                                                 
47 Zveza je bila ustanovljena z Aktom o ustanovitvi skupnosti zavodov »Zveza srednjih šol, višjih šol 
in dijaških domov Slovenije« leta 2003. 
48 Osebni interes je osebna značilnost posameznika, ki se razvije po določenem času, je razmeroma 
stabilna in dolgotrajna nagnjenost (Bucik b.l.). 
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da do države branijo tako koristi posameznikov v šoli,49 kot tudi lastne koristi povezane z 

njihovim statusom, plačo, nalogami, odgovornostmi itd.    

Ko šolo gledam kot institucijo, ki po pooblastilu države uresničuje javni interes, vidim 

ravnatelja oziroma direktorja kot posameznika, ki vodi šolo in ima kot vodja osebne interese, 

ki jih uresničuje tudi preko Zveze. Vsi člani Zveze plačujejo članarino, ki se glasi na ime in 

priimek ravnatelja šole oziroma direktorja šolskega centra. Ker člani plačujejo članarino za 

delovanje iz šolskega proračuna, šole pa financira država, je Zveza organizacija, katere 

delovanje posredno preko šol v imenu ravnateljev plačuje država. Ravnatelji pa se v Zvezo 

povezujejo v imenu tistih osebnih interesov, ki so jim skupni, in se pogovarjajo z državo o 

zadevah, ki jim koristijo.   

Podpisani Dogovor o sodelovanju med Ministrstvom za šolstvo in šport ter Zvezo srednjih šol 

in dijaških domov Slovenije (2009), ki ga podpisujeta aktualni minister, pristojen za šolstvo in 

šport, ter predsednik Zveze ob nastopu mandata ministra, kaže, da se je med državo in Zvezo 

ustvarila oblika sodelovanja, ki je na podlagi vsebine dogovora usmerjena v sodelovanje pri 

pripravi zakonodajnih podlag, pri urejanju socialnega statusa ravnateljev in direktorjev ter pri 

načinu financiranja šol. Podpisniki dogovora, katerega vsebina pomeni tudi program dela 

Zveze, Zvezo jemljejo kot obojestransko namero in partnerstvo. Foucault (1984) pa omenja 

zveze, ki so se spuščale v politične boje in silile oblast k popuščanju ali odpravi katerega od 

sprejetih ukrepov, in govori o ilegalizmu in prestopništvu. Foucault (1984, 269) pravi:  

Skozi odklanjanje zakona ali pravilnikov zlahka prepoznamo boj zoper tiste, ki jih v skladu s 

svojimi interesi uveljavljajo: ne bojujejo se več zoper davčne izterjevalce, financarje, kraljeve 

agente, brezvestne uradnike ali slabe ministre, zoper vse agente nepravičnosti, temveč zoper 

sam zakon in pravosodje, ki ga mora uporabljati, zoper bližnje lastnike, ki uveljavljajo nove 

pravice; zoper delodajalce, ki se dogovarjajo med seboj, dajejo pa prepovedovati zveze; zoper 

podjetnike, ki povečujejo število strojev, zmanjšujejo mezde, podaljšujejo delovne urnike in 

čedalje bolj zaostrujejo tovarniške pravilnike. 

Podpisani dogovor praktično onemogoča prestopništvo in ilegalizem ter določa 'tehnologijo' 

delovanja Zveze. Vsebina dogovora med ministrom za šolstvo in šport ter Zvezo odraža 

pripravljenost države za sodelovanje pri kreiranju zakonskih in podzakonskih rešitev, Zvezi 

pa omogoča dogovarjanje, na osnovi katerega se oblast z ukrepi približuje interesom skupin. 

Podpisani dogovor vidim tudi kot dokument Zveze, na osnovi katerega z državo 'bije politični 

boj' na področju šolstva in s članstvom svojih predstavnikov v delovnih skupinah 'sili' državo 

k sprejemanju takšnih zakonodajnih rešitev, ki posameznikom v šolskem prostoru prinašajo 

ugodje in zadovoljujejo interese.  

                                                 
49 Barnes (1993, 2) pravi, da je šola prostor, napolnjen z vnaprej določenimi socialnimi potrebami, v 
katerem se prepletajo številni interesi skupin in posameznikov, ki iščejo lastne koristi. 
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Če po Foucaultu politični boj pomeni ilegalizem, omenjeni dogovor med ministrstvom in 

Zvezo vidim kot 'novo obliko političnega boja', ki je v slovenskem šolskem prostoru v zadnjih 

letih demokratizacije družbe pripeljala do participacije tistih posameznikov v oblastnih 

strukturah, ki sicer niso del teh struktur. Participirajo pri kreiranju šolske zakonodaje in 

drugih predpisov. Te posameznike izmed svojih članov predlaga oziroma imenuje Zveza v 

različne delovne skupine pri Ministrstvu za šolstvo in šport. V nekem smislu 

posamezniki(ravnatelji šol oziroma direktorji šolskih centrov) na predlog Zveze sebi 

soustvarjajo nadzorne in regulativne mehanizme in s sodelovanjem pri pripravi državnih 

dokumentov, zakonov in pravilnikov uveljavljajo 'lastno prepričanje', da so uveljavili svoje 

interese in koristi ter imajo vpliv na dokončne rešitve.  

Podobno kot temelji na delegatskem principu delovanje predstavnikov Zveze v državnih 

organih, je sestavljen tudi glavni organ Zveze – upravni odbor, ki šteje 16 članov. Sestavljajo 

ga ravnatelji šol in direktorji šolskih centrov, vodi pa ga predsednik, ki je direktor enega 

izmed šolskih centrov. Člani upravnega odbora Zveze so po delegatskem principu izvoljeni iz 

posameznih skupnosti šol, iz česar izhaja, da je organizacijska struktura Zveze, ki je prikazana 

na Sliki 3, sploščena. Skupnosti šol sestavljajo šole, ki imajo programe istega programskega 

področja (npr. gimnazijski, elektrotehniški programi, programi strojništva, zdravstva, turizma 

itd). To pomeni, da imajo posamezniki – člani upravnega odbora Zveze, ki šteje 16 članov, 

relativno majhen vpliv na vodenje in odločitve. Sama struktura članstva kaže, da je zaradi 

različnih interesov, ki izhajajo iz programskih področij delovanja, upravni odbor Zveze 

prisiljen iskati skupna področja, ki največkrat zadevajo status ravnateljev oziroma področje 

pedagoškega vodenja.  

 
Slika 3: Organizacijska struktura Zveze srednjih šol in dijaških domov Slovenije 

Pomen in vloga Zveze se odražata v izjavah intervjuvancev, ki so v Prilogi 2. Rezultat analize 

podatkov po ključnih besedah je nabor šestih besed: je združenje, izvajanje razvojnih stvari, 

delovati pošteno, ni moči s številom, povezovanje, lobij.  
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Tako kot pri povezavah v šolske centre pregled ključnih besed pokaže, da intervjuvanci niso 

omenjali dijakov oziroma njihovih interesov v procesu vzgoje in izobraževanja. Tako na 

osnovi analize podatkov po ključnih besedah, kot tudi na osnovi analize tekstovnih podatkov 

predpostavljam, da je Zveza v očeh ravnateljev povezava vseh in ne priznava privilegijev 

posameznikov. Je bistveno bolj ločena od države kot šolski centri. Če Zvezo uvrstim v eno 

izmed formalnih povezav med šolami, jo vidim kot 'organizacijo', ki ne priznava različnosti 

šol glede na število programov ali število dijakov. To čuti tudi ravnatelj šole v šolskem centru 

1:  

Zveza srednjih šol Slovenije, mislim, da je delovala zelo pošteno. Mislim, da je delovala 

zaradi vodstva, in mislim, da  je zveza znala povedati svoje. Zveza nam  je dala v bistvu en 

glas. Mi nismo nikoli imeli več kot enega. Kar se meni osebno, zaradi tega, ker sem ravnatelj 

šole s 670 dijaki, ni zdelo grozno pošteno, korektno, ampak tako je pač bilo. Niso želeli, da 

prihaja do koncentracije moči s številom. 

Če v očeh ravnatelja pomeni enakovrednost glasov posameznikov poštenost, v kontekstu 

Foucaulta pomeni obliko discipliniranja članov, saj ravnatelju  pripada le en glas ne glede na 

velikost šole, na število dijakov ali število zaposlenih v posamezni šoli, kar omogoča 

enakomerno porazdelitev moči znotraj Zveze.  

Izjava ravnateljice samostojne šole pa kaže na to, da formalna oblika povezave, katere članice 

so vse šole oziroma njihovi direktorji in ravnatelji, ne zadošča, da ne bi izstopali interesi 

posameznikov, ki se povezujejo tudi v druge povezave in so sogovorniki Ministrstva za 

šolstvo in šport:  
Zveza srednjih šol in dijaških domov naj bi bila že čisto v osnovi edini sogovornik ministrstva. 

Ampak jaz se bojim, da tudi v Zvezi prihaja do tega, da bo prevlada šol, ki so večje in s tem 

tudi močnejše. Ker je tudi Zveza začela zagovarjati, kar nam ne ustreza. Recimo 

racionalizacijo mreže šol oziroma sedaj v prvi fazi, da se ne širi mreža šol. Bojim se, da se bo 

tudi tukaj ustvaril nek lobij podoben kot pri konzorciju. Se bojim, da gre v to smer. 

Po eni strani gre za idealizirano predstavo ravnateljice, ki se zavzema za enaka razmerja moči 

v Zvezi, po drugi strani pa sporočilo izjave odraža interes posameznikov, ki želijo doseči 

prevlado in s tem uveljaviti lastni interes. To pa povzroča notranja trenja. In če trenja v Zvezi 

razumem kot odpor na notranje discipliniranje, se Zveza ukvarja z notranjimi razmerji, kar 

slabi njeno moč in kredibilnost do države. To pa se odraža kot interes oziroma korist države, v 

izjavi visokega državnega uradnika:  

Mi smo takrat (op. pred ustanovitvijo  konzorcijev)  uzakonili zvezo srednjih šol. Ampak ta 

Zveza je za pedagoške zadeve. In Zveza mislim, da mora imeti še vedno moč. Zaradi tega, ker 

je Zveza vendarle nekako združenje, ki združuje vse šole, vse izvajalce, kar pomeni, da lahko 

prenašaš in poslušaš izvajalce, kje so težave in kje niso, in prenašaš, kaj planiraš, kaj ne 

planiraš. Konzorcij je pa zadeva, ki naj bi izvedla razvojne stvari, ki naj bi nastopala navzven 

in tako dalje. To je sicer povezano s financami, to je jasno in mogoče je sedaj malo  

antagonizma,  malo nevoščljivosti zaradi tega med šolami. Vendar se je sedaj pokazalo,  da v 

tem kontekstu konzorcij poskuša delovati široko in v projektu  sodeluje z 72 šolami. 
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V očeh visokega državnega uradnika je Zveza v funkciji vzajemnega prenašalca informacij 

med državo in šolami in preko ravnateljev do učiteljev na šolah. Je amortizer med šolsko 

politiko in učitelji. Ker so v Zvezo vključeni ravnatelji in direktorji, ki predstavljajo 

poslovodno strukturo, ki je s svojimi šolami v istem 'kvazi' tržnem okolju, je pričakovati 

'ignoranco' discipline, ki v okolju delovanja šol ne prinaša neposredne koristi posamezniku. 

Po Foucaultovih besedah je to ilegalizem, tega pa v relaciji do Zveze in države v šolskem 

prostoru najdemo tudi pri učiteljih. V očeh učitelja 1 v skupinskem intervjuju vidim, da Zvezo 

ne čutijo kot svojo, ker ne čutijo lastnega vpliva, in ne čutijo področja dela, ki bi njim 

predstavljalo interes:  
Učinke vidim v povezovanju. To gledam na področju računalniško vodenih sistemov in 

strojev. Mi imamo študijsko skupino. V tej študijski skupini, to se iz cele Slovenije sestajamo, 

izmenjavamo izkušnje glede projektnih nalog. To absolutno je velik plus, ker ravno to sem 

rekel, enako znamko avtomobila mora znati popraviti kdorkoli v Sloveniji, pa ni važno, kje se 

je šolal. Sedaj, kakšno avtonomijo ima pri tem šola, jaz ne vem. Dejstvo je, da ima zaključni 

izpit ali pa maturo iz slovenskega jezika in tako naprej. To. Če gledamo konkretno, imamo za 

avtoserviserje mi delavnico ali pa v Mariboru, tako da tukaj ni neke velikanske avtonomije. 

Kdo je pa bolj uspešen učitelj,  je pa dejstvo, ki se pokaže potem v praksi. Nogometni trener je 

zagotovo boljši tisti, katerega ekipa zmaguje. 

Učitelj vidi prednosti povezovanja šol, vendar le pri povezavah na področju posameznih 

strok, ki za učitelje pomenijo neposreden stik s prakso in so vezane na njihovo primarno 

vlogo v šoli. Čeprav naj bi ravnatelji in direktorji v Zvezi delovali v interesu vseh zaposlenih 

na področju šolstva, učitelji Zveze ne 'čutijo'. Zato jo opredeljujem kot interesno povezavo 

ravnateljev šol in direktorjev šolskih centrov. Zaradi demokratično organiziranega načina 

delovanja, strukture članov in notranjih pravil delovanja je njen 'politični boj' z državo 

omejen. To pa državi pomaga pri ohranjanju njene lastne moči. Zaradi velikosti, ki se kaže v 

številu članstva in 'tehnologiji' delovanja, ki omogoča vpliv na nadzorne in regulativne 

mehanizme države, pa tudi Zveza pomeni center moči, ki ga tvori skupina, ki predstavlja 

poslovodno strukturo šol in šolskih centrov.  

4.1.3 Povezovanje v konzorcije 

Prehod v kapitalizem pomeni začetek medsebojnega povezovanja oseb, gospodarskih družb, 

organizacij ali vlad zaradi sodelovanja v skupnih aktivnostih ali pa za izkoriščanje skupnih 

virov za dosego skupnega cilja. V Sloveniji so se po osamosvojitvi pojavile na področju 

gospodarstva povezave v obliki grozdov, njihov cilj je doseganje večje uspešnosti na trgu. V 

zadnjih sedmih letih pa so nastale tudi povezave v obliki konzorcijev na področju srednjega 

šolstva.  

Če imajo povezave, kot je grozdenje, na področju gospodarstva za enega izmed glavnih ciljev 

povečanje poslovne uspešnosti, ki ga subjekti v povezavi dosežejo z večjo konkurenčnostjo 

zaradi koncentriranega finančnega ali socialnega kapitala, kar jim daje večjo moč na trgu, pa 
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niso jasni cilji povezovanja šol v konzorcije. Gre za povezovanje, ki vzpostavlja nove odnose 

znotraj šolskega prostora? Kaj torej pomenijo konzorciji v kontekstu 'arhitekture povezav'?  

Ob predpostavki, da država šole ustanavlja in financira za izvajanje javne službe na področju 

vzgoje in izobraževanja, naj bi bili npr. glavni cilji povezovanja šolskih centrov v konzorcij 

doseganje standardov znanja, dvig kakovosti pouka oziroma praktičnega usposabljanja, 

uspešnost dijakov, izpopolnjevanje učiteljev, mednarodne izmenjave dijakov oziroma 

učiteljev ipd. Uresničitev teh ciljev pa je vprašljiva, če prevladajo trendi po marketizaciji 

šolskega prostora ali ko država prepusti šolsko mrežo zakonitostim trga. V tem primeru ima 

povezovanje lahko za posledico 'boj' za preživetje med povezavami.  

V Sloveniji imamo kar nekaj tovrstnih povezav, ki so si nadele ime konzorciji. Konzorciju 

šolskih centrov je sledilo ustanavljanje drugih konzorcijev, katerih narava dela je povsem 

drugačna od konzorcija šolskih centrov. Če je bil konzorcij šolskih centrov ustanovljen za 

kandidiranje na razpisih, v drugi fazi delovanja pa je s programsko zasnovo, strukturo vodenja 

in načinom delovanja prevzel vlogo vodje prenove programov v slovenskem poklicnem in 

strokovnem izobraževanju, pa so ostali konzorciji programsko orientirani. To pomeni, da se v 

njih združujejo šole z enakimi oziroma sorodnimi programi po vertikali slovenskega 

srednjega poklicnega in strokovnega ter gimnazijskega izobraževanja. Tako je nastal 

konzorcij biotehniških šol, konzorcij strokovnih gimnazij in konzorcij višjih strokovnih šol. 

Člani teh konzorcijev so tudi šole, ki so sestavni del šolskih centrov in na posameznih 

področjih sodelujejo tudi v konzorciju šolskih centrov.  

Ustanavljanje tovrstnih konzorcijev ni pripeljalo do koherentnosti pri razvoju srednjega 

šolstva v Sloveniji, ampak je vsak konzorcij na svoj način deloval na svojem področju. To 

vidim, če primerjam izjavo vodje konzorcija biotehniških šol:  

Naš konzorcij je nastal kot programski konzorcij, in sicer je bil cilj, da se naše šole povežejo, 

tudi z namenom, da se najde nekatera izhodišča, ali pa poti, kako iz relativno slabega stanja na 

področju biotehnike preiti povezani v nek skupen razvoj. Zato so cilji, ki smo si jih zadali na 

začetku, zajemali, poleg dela na programskem področju, tudi razvojno področje, in tudi zelo 

pomembno področje infrastrukture in povezovanja s partnerji in že takoj na začetku. 

Kmetijsko gozdarsko zbornico, ki smo jo takoj tudi vključili v delo in funkcioniranje 

konzorcija, smo videli tu kot posebno pomembnega partnerja. 

in izjavo vodje konzorcija strokovnih gimnazij, ki je bil ustanovljen med zadnjimi:  

Jaz lahko osebno za našo šolo rečem, da smo se odločili iti v konzorcij izključno zaradi 

pridobivanja izkušenj. Zdelo se nam je, da smo sposobni prevzeti odgovornost pri enem izmed 

večjih projektov. Pa v bistvu, če sem zelo iskren, mimo konzorcija šolskih centrov je na našem 

področju bilo zelo težko priti in si zamisliti, da lahko uspemo na kakšnem konkretnem večjem 

projektu. In se nam je tole v zvezi s strokovnimi gimnazijami zdela priložnost, da si neke 

reference in izkušnje pridobimo.  
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Obe izjavi odražata na eni strani prevzem razvojne funkcije, ki naj bi jo imeli Center za 

poklicno in strokovno izobraževanje in Zavod RS za šolstvo, na drugi strani pa boj 

medsebojno povezanih šol za mesto v šolskem prostoru, kar lahko pomeni odmik države od 

dogajanja na nivoju izvajalcev. V izjavi direktorja šolskega centra 3 pa so razlogi za nastanek 

konzorcija v interesih takratnih direktorjev treh največjih šolskih centrov:   

Eden izmed razlogov, da smo ustanovili konzorcij šolskih centrov, je bil, da smo menili, da je 

bilo kar precej strokovnega znanja v teh takrat treh, štirih centrih, da lahko pomagamo še na 

katerem drugem področju. Nismo tega izsilili, ampak preprosto so nam druge asociacije 

priznale. Ne nazadnje nas je vedno, te centre, CPI vabil pri vseh razvojnih projektih, Zavod za 

šolstvo isto, tudi Šola za ravnatelje nas je vedno vabila, da bi pri razvoju sodelovali. In iz tega 

nekako zaznaš, ja, saj ti drugi priznajo določeno kredibilnost. Rekli smo si, ali lahko to 

kredibilnost mi seštejemo še med sabo, v tem je bila poanta. In ustanovili smo konzorcij. 

Izjave kažejo interes skupine direktorjev po prevzemu vloge pri razvoju šolstva in interes po 

zasedbi vodilnega mestu v šolskem prostoru. Svoj interes utemeljujejo s strokovnim znanjem, 

ki je nakopičeno v šolskih centrih, udejanjajo pa ga preko posameznikov, ki opravljajo v 

imenu državnih razvojnih zavodov strokovne naloge. S tem direktorji šolskih centrov 

vzpostavljajo disciplinski aparat. Foucault (1984, 142) pravi:  

Disciplinski aparati obdelujejo disciplinski prostor prožno in pretanjeno. Predvsem pa po 

načelu elementarne lokalizacije ali kvadriljiranja. Slehernemu posamezniku pripada mesto; v 

sleherni prostor pa sodi posameznik. Izogniti se je treba razvrščanju celih skupin; razdreti 

kolektivne naselitve; analizirati zmedene, masivne ali nepregledne mnogovrstnosti.  

Če je država prepustila šolam avtonomijo z deregulacijo in decentralizacijo tudi pri izbiri 

področij delovanja in hkrati ne nadzira doseganja ciljev vzgoje in izobraževanja, ki so 

zapisani v krovnem sistemskem zakonu, so direktorji šolskih centrov s povezavo v konzorcij 

izkoristili nišo za delovanje. Šolam ponujajo pomoč v novih razmerah. Strokovno znanje v 

šolskih centrih postaja sredstvo za discipliniranje šol v slovenskem šolskem prostoru. Ni pa 

predvidljiv epilog tovrstnega delovanja. Šolska politika tako izgublja svojo vlogo, za šole pa 

je odprta široka paleta področij delovanja, tako na profitnem kot neprofitnem delu.  

Pojmovanje in delovanje konzorcijev na šolskem področju odražajo izjave intervjuvancev, ki 

so v Prilogi 3. Rezultat analize podatkov po ključnih besedah je nabor besed, v katerih je 

zaznati interes po: biti velik (priklopiti, združevanje, nastopati skupaj, povezovanje, velike 

zveze navzven, veliki akterji), biti pomemben (ideje, uveljavitev, vpliv, 'furajo', konkurirati), 

biti pokroviteljski (pomagati, povezati) in imeti formo (upravni odbor, koherentna politika, 

stvar članov). 

Nabor besed kaže, da se je v slovenskem prostoru udejanila ideja o ustanovitvi konzorcija 

šolskih centrov brez jasnih ciljev in videnja, kako naj bi konzorcij neprofitnih organizacij, kot 

so šolski centri, deloval oziroma so bili cilji povsem drugačni, kot je pokazalo delovanje. V 

iskanje smisla konzorcija se je, po besedah visokega državnega uradnika, aktivno vključilo 
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Ministrstvo za šolstvo in šport, ki je po eni strani želelo sugerirati obliko povezave in način 

delovanja, po drugi strani pa je imelo vlogo posrednika v dogovorih med direktorji šol in je 

pomagalo iskati nov način povezanega delovanja šolskih centrov: 

Naloga oziroma vloga ministrstva oziroma mene kot snovalca politike pri ustanavljanju 

konzorcijev je bila, da je ministrstvo poskušalo najti modus vivendi, način, kako bi lahko 

konzorciji funkcionirali, torej pri tem, da nastopajo veliki akterji z močnim karakterjem. Se 

pravi, smo  mi oziroma  jaz sem opravil razno razne razgovore z vodstvi, se dogovoril, kako bi 

konzorcij deloval  in potem smo začeli tudi pisati skupaj neko konzorcijsko pogodbo. Kar 

pomeni, ministrstvo se je izpostavilo pri tem, da hoče združevanje, združevanje je vendarle 

bodočnost. Če ne bo združevanja, bo težko. 

Če v izjavi visokega državnega uradnika vidim skrb za delovanje in nastopanje šol v 

mednarodnem prostoru ter izpostavljanje njegove lastne pomembnosti, se zastavlja vprašanje, 

kakšna je njegova vloga in naloga in kako zastopa 'oblast'. Iz njegove izjave izhaja, da v 

imenu države nastopa na »izvajalski način« oziroma se je pripravljen podrediti ideji in 

interesu izvajalcev oziroma posameznikov – direktorjev šolskih centrov. Ta je po mnenju 

ravnatelja šolskega centra 3 pri ustanovitvi konzorcija šolskih centrov povezana z interesom 

po kapitalski moči:  

Štejem si v čast, bom rekel, da sem bil eden pomembnejših pobudnikov ustanovitve 

konzorcija centrov. Pa takrat je bil še »Zxxx« iz MŠŠ, pa potem je idejo hitro razumel 

»centerPxxx«, seveda naš direktor v vsakem primeru, pa iz centra Nxxx. Ugotovili smo, da so 

konzorciji izredno pomembni. Sam sem pa to ugotovil na ta način, ker smo se prijavili na 

mednarodne razpise in tam smo recimo konkurirali Nizozemcem, ki so tudi imeli konzorcije. 

Seveda šolski center ima budget dobrih 10 milijonov evrov, pa podobno tudi center Nxxx in 

tako naprej. To pomeni, če smo mi skupaj stopili, smo imeli budget 30-40 milijonov evrov, vsi 

šolski centri, konzorcij. 

Če podporo konzorciju, ki jo daje visoki državni uradnik, razumem v kontekstu Foucaulta, da 

je rabelj tisti, ki skrbi za izvrševanje kazni in je odmaknjen od pravosodja, dopuščam, da torej 

državni uradnik išče direktorje šolskih centrov, ki bodo s pooblastilom 'krotili' konkurenco, pa 

naj si bo ta v domačem ali tujem okolju. Združeno delovanje jim bo dajalo moč. Če ni tako, 

lahko aktivnost državnega uradnika pri ustanovitvi konzorcija pomeni tudi priznavanje lastne 

nemoči, zlasti, ker je zaradi preteklega sodelovanja direktorjev šolskih centrov nastanek 

največjega konzorcija povezan s prijateljskimi odnosi med direktorji in z namenom, da 

nastopajo skupaj in so močnejši, kot pravi visok državni uradnik:  

Trije šolski centri v Sloveniji so med seboj že pred nastankom konzorcija  sodelovali.  Jasno, 

da je to sodelovanje vedno štartalo iz medčloveških odnosov med vodji; to je bil center Vxxx, 

center  Pxxx in center Nxxx. V bistvu so se vodje dobro razumeli in logika je bila, ali bi to 

lahko spravili v neko celoto s tem, da bi potem lahko nastopili navzven, se lahko prijavljali na 

zunanje razpise. Takrat še ni bilo, bom rekel, prav teh notranjih razpisov (op. projektov ESS) , 

razen FARE. Tudi v FARE so nastopali skupaj in tako dalje in tako dalje. In je prišlo do ideje, 

da se povežejo. S tem, da sem takrat, ko sem jaz ta sektor vodil, sem rekel, da smatram, da bi 

bilo potrebno tudi center Cxxx, kot eden izmed močnih sektorjev, takoj priklopiti in smo se 
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začeli dogovarjati. Jaz sem bil tudi jasno pri teh razgovorih, da poskušamo te štiri velike 

centre, ki so bili že znani prej, bom rekel,  kot promotorji  v razvoju.  Njihovi strokovnjaki so 

sodelovali marsikje, pa tudi imeli so velike zveze navzven, torej že sedaj so imeli strokovne 

povezave z zahodno Evropo, pa tudi konec koncev z Balkanom oziroma vzhodno Evropo. Z 

eno konzorcijsko pogodbo smo jih uspeli združiti. Postavili smo neka pravila igre v tem 

konzorciju, ki tudi mislim, da več ali manj tudi sedaj v konzorcijski pogodbi še držijo. 

Ideja o povezavah med šolami ne temelji na kompleksu majhnosti, temveč na privrženosti k 

vzorcem povezovanja, ki jih zahteva globalni trg za gospodarske družbe in imajo predznak 

konkurenčnosti. Vprašanje pa je, kaj je globalni trg za nacionalno šolstvo in javno šolstvo.  

Če je pri ustanavljanju konzorcija cilj, da se v javnem sektorju ustvari trend, kot ga pozna 

gospodarstvo, in se s tem umešča šolsko sfero na trg, potem je dolgoročno vprašljiva vloga 

nacionalne šolske politike in zagotavljanje socialno pravične šole za državljane, saj trg deluje 

po svojih zakonitostih. Če pa je pri ustanavljanju konzorcija cilj nacionalne šolske politike 

ustvariti močan subjekt, ki bo akter dogodkov na področju nacionalnega šolstva in bo vplival 

na obstoj oziroma propad manjših šol, potem postane posledica tega cilja hkrati posledica 

prvega cilja. V Foucaultovem jeziku (1984, 54) šolska politika v šolskem prostoru dopušča 

rablja:  

Rabelj ni preprosto nekdo, ki uporablja zakon, temveč nekdo, ki uporablja silo; je agent 

nasilja, ki se loteva nasilja zločina, da bi ga ukrotil. Je materialno, fizično nasprotnik tega 

zločina. Včasih usmiljen, včasih pa zagrizen nasprotnik. 

Direktorji šolskih centrov, ki vodijo konzorcij, postajajo agenti moči tako, kot je rabelj agent 

nasilja, ki kroti zločin. Direktorji šolskih centrov postajajo agenti nasilja, ki 'krotijo' ravnatelje 

majhnih, ekonomsko neučinkovitih šol in obvladujejo razvoj poklicnega in strokovnega 

izobraževanja. 

Povezanost v konzorcij je zagotovila primerljivost s tujimi šolskimi centri, podporo države, 

črpanje evropskih sredstev in zmago na razpisu za sedem milijonov EUR vreden projekt,50 ki 

je eden največjih v Sloveniji za področje šolstva in razvoj poklicnega in strokovnega 

izobraževanja. Materialni učinek povezave omogoča suvereno nastopanje v slovenskem 

šolskem prostoru in s tem izkazovanje svoje pomembnosti ter skozi njo tudi uporabo 'sile' za 

dokazovanje moči.  

                                                 
50 Konzorcij šolskih centrov je na razpisu Ministrstva za šolstvo in šport pridobil projekt iz sredstev 
Evropskega socialnega sklada. Projekt je namenjen posodabljanju in uvajanju posodobljenih 
programov poklicnega in strokovnega šolstva in traja od leta 2008 do 2014. 



91 

Silo ne uporabljajo le vodje konzorcija pač pa tudi člani konzorcija, ki se dokazujejo s 

članstvom. Pri tem pozabljajo, da so prav tako člani Zveze. Ta kapitalsko predstavlja 

zanemarljiv delež in deluje po načelih enake participacije posameznikov. 

Struktura vodenja in upravljanja konzorcija, opisana v Internem gradivu projekta MUNUS 2 

(2009), pa kaže na urejeno formo, ki je prikazana na Sliki 4. Puščice kažejo smer 

komunikacije posameznikov v konzorciju, ki deluje na štirih nivojih, med katerimi je le na 

najvišjem nivoju dvosmerna komunikacija. To pomeni, da vsakemu članu na posameznem 

nivoju pripada oziroma sta mu določeni vloga in naloga, kar vidi tudi ravnateljica samostojne 

šole:   
Ideja za vključitev naše šole v konzorcij je gotovo prišla od zunaj. Jaz o tem nisem dosti 

pomišljala. Prednost, ki sem jo videla na prvem mestu, je bila možnost, da tisto, kar bi mi tako 

in tako delali, da bo tudi finančno podprto. Ideja je prišla od kolegov, ki so najprej videli 

možnost, da se na razpise prijavi konzorcij. Takrat je bilo tako. Konzorcij šolskih centrov, 

mislim, je bil ustanovljen v ta namen. Tako jaz to vidim. Sedaj pa tisti, ki so v upravnem 

odboru konzorcija, pa vodja konzorcija, 'furajo' vso zadevo. Mi kot ravnatelji pa se 

vključujemo bolj poredko. Moram reči, da nisem kot ravnateljica sedaj vključena v kakšnem 

delu. 

 
Slika 4: Struktura vodenja konzorcija šolskih centrov 

Urejena forma z določeno smerjo komunikacije in jasnimi nivoji je znak discipline, ki vodi v 

podrejanje nižjih nivojev višjim, kar po besedah Foucaulta (1984, 138) pomeni, da:  
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Disciplina izdeluje podrejena in izurjena telesa, »krotka« telesa. Disciplina povečuje sile telesa 

(v ekonomskih terminih uporabnosti) in te sile zmanjšuje (v političnih terminih uporabnosti). 

Z eno besedo: ločuje oblast od telesa; na eni strani dela iz njega »sposobnost«, »zmožnost«, ki 

si jo prizadeva povečati; na drugi strani pa sprevrača energijo, moč, ki bi lahko iz tega 

povečanja sil izhajala, in jo spreminja v razmerje dosledne podložnosti. 

Podložnost izhaja iz besed ravnateljice samostojne šole:  
Šole namreč zagotavljamo, da naši učitelji prihajajo na srečanja (op. konzorcija v projektu 

MUNUS 2), na katerih jim koordinatorji usposabljanja, ki so učitelji na šolskih centrih, 

posredujejo informacije, kako naj implementirajo prenovljene programe. 

Podložni so posamezniki, od vodje projekta do koordinatorjev in ne nazadnje do učiteljev v 

šolah, ki sledijo 'veliki' ideji prenove, ki bo prinesla večji ugled posameznikom, lažje delo 

zaradi motivacije dijakov v prenovljenih programih, nekaj zaslužka s honorarji in novo 

podobo slovenske šole. Podložni so tudi ravnatelji, ki čutijo posredno podrejenost direktorjem 

šolskih centrov. To odraža izjava ravnatelja samostojne šole, ki je hkrati vodja konzorcija 

strokovnih gimnazij: 

Če sem lahko političen, pa mogoče malo pojasnim, kako je to izgledalo s stališča naše šole. 

Konzorcij šolskih centrov je pač na nek način obstajal. Povezali ste se. Mi, naši programi, 

tipično takšni, kot so na naši šoli, v bistvu so težko dodali kakšno vrednost v zgodbo vašega 

konzorcija. Regionalno bi mogoče še, ampak tudi to ne, ker so bili že kakšni drugi interesi 

drugje močnejši ali pa tudi ne. Ampak kakorkoli, takoj ko smo iz področja svoje stroke 

razmišljali o povezovanju že pri MUNUS-u 1, smo seveda pač sedaj imeli problem, kakšna je 

naša vloga, kje smo, kako smo. In nismo se dobro našli.  Saj sodelujemo, ampak enostavno 

smo čutili problem, da se čisto enakopravno težko vključimo in da bomo imeli ves čas 

problem, kje se najti.  

Pokroviteljska vloga, ki jo z delovanjem udejanjajo direktorji šolskih centrov, povezani v 

konzorcij, ne prihaja od legalnih oblastnih struktur, katerih predstavnik je visoki državni 

uradnik, pač pa od konzorcija šolskih centrov. Konzorcij šolskih centrov je vzpostavil oblast 

nad prenovo poklicnega in strokovnega šolstva, ki ni le vsebinska. Prenova sega na področje 

vodenja šol, organizacije dela, strukture in obsega zaposlovanja, dolžine kurikula in vloge 

socialnih partnerjev. S tem je konzorcij šolskih centrov prevzel vodenje šolske politike. Svojo 

moč pa utrjuje z diseminacijo rešitev na seminarjih in usposabljanjih za učitelje, ki jih lahko v 

jeziku Foucaulta razumemo kot politični obred. Foucault (1984, 50) vidi v 17. stoletju kot 

politični obred sodne muke, ki sodijo v ceremonijo:  

Sodne muke moramo razumeti kot političen obred. Čeprav le delno, pa vendarle sodijo med 

ceremonije, s katerimi se razkazuje oblast. 

Med ceremonije, s katerimi se razkazujejo vodje konzorcijev, lahko štejemo tudi letne 

konference, na katerih je poudarek na neučinkovitosti preteklih rešitev in odličnosti novih 

rešitev v prenovljenih programih poklicnega in strokovnega šolstva. Po Foucaultu (1984, 39) 

so muke zmagoslavje pravosodja :  
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Za pravosodje, ki muke nalaga, pa morajo biti bleščeče, videti jih morajo vsi, zdeti se morajo 

malone kakor njegovo zmagoslavje. 

Torej je uspeh posameznikov pri prenovi programov zmagoslavje Ministrstva za šolstvo in 

šport. S tem pa konzorcij šolskih centrov pri izvajanju projekta Evropskega socialnega sklada, 

ki ga je razpisalo Ministrstvo za šolstvo in šport, sega na področje programske in sistemske 

ureditve šolstva. Na nek način konzorcij šolskih centrov po eni strani prevzema vlogo Centra 

za poklicno izobraževanje in Ministrstva za šolstvo in šport, po drugi strani pa ob strani pušča 

številna področja in s tem v šolskem prostoru zbuja dvom o poslanstvu, ki ga izraža vodja 

konzorcija strokovnih gimnazij:  

Meni se povezave in tudi izmenjave izkušenj in primerov dobre prakse  v načelu zdi eden 

temeljnih ciljev, ki jih sedaj imamo v projektu. Smo si pa vendarle zadali mogoče še 

nekaj,strokovne gimnazije kot take. Pravzaprav osmisliti vso zadevo, mogoče narediti kakšen 

korak naprej v strokovni gimnaziji, v iskanju mesta, kaj strokovne gimnazije so in kaj naj bi v 

resnici bile. Mislim, da smo si zadali dovolj težko nalogo na to temo in vzporedno, recimo z 

realizacijo ciljev projekta, doseči, pravzaprav še uveljavitev strokovnih gimnazij, kar se mi 

zdi, da nam malo manjka. 

V izjavah v Prilogi 3 udeleženci v intervjuju priznavajo moč konzorcija šolskih centrov, ki je 

s svojim modelom organizacije in z načinom izvajanja projekta prekril slovenski srednješolski 

prostor. Ravnatelj samostojne šole poudarja, da ni član konzorcija šolskih centrov, in 

izpostavlja odvisnost uspešnosti konzorcija od prispevka posameznih članov:  

Mi smo v konzorciju strokovnih gimnazij. Ta je bil ustanovljen pol leta nazaj. Namen je 

posodabljanje gimnazij, tehničnih gimnazij oziroma strokovnih gimnazij, to je glavni namen. 

V konzorciju centrov pa mi nismo pogodbeno zraven. Pri konzorciju strokovnih gimnazij 

moram reči, da ne vidim kakšnega posebnega vpliva na naše lokalno okolje. Če bomo 

konzorcij porabili še v kakšne druge namene, bi bilo to dobro. To bo stvar nas članov, da 

bomo dali še kakšne ideje. 

Ravnateljica samostojne šole pa je izpostavila korektnost do Zveze in do drugih konzorcijev: 

Konzorcij tehničnih gimnazij je zasnovan drugače kot konzorcij šolskih centrov, tako kot sem 

jaz videla in tako kot razumem in tako kot je delo transparentno. /…/ Ta trenutek, recimo bi se 

pa splačalo uporabiti kot sogovornika ministrstvo, čeprav verjetno si pa ravno naš konzorcij ne 

bo vzel te pravice, da bi mimo Zveze delal. Se mi zdi, da bomo šli dosti pošteno. Ker če je 

dogovor med šolami, da to Zveza dela, potem ne bo konzorcij govoril o stvareh, v katerih 

drugače pooblastimo Zvezo. Koliko je pa to pametno, je pa drugo vprašanje. A ne? 

Podpora države oziroma njena vloga pri ustanavljanju konzorcijev je pripeljala do spoznanja, 

da za šolski sistem ni sprejemljivo toliko različnih politik. Sistem mora imeti skupne točke za 

različne stopnje srednješolskega izobraževanja, kot je ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti, 

preverjanje in ocenjevanje znanja, delovanje strokovnih organov, pravice dijakov, možnost 

prehodov ipd. Iz izjave visokega državnega uradnika lahko sklepam, da so aktivnosti različnih 



94 

konzorcijev povzročile stihijo na področju šolskega sistema in da ni bil namen države 

oblikovati toliko različnih pristopov na posameznih področjih delovanja šol: 
Nastalo je par konzorcijev po področjih, ki jih je sedaj treba tudi znati povezovati, da ne vodi 

vsak konzorcij svojo politiko. Ja, lahko vodi politiko svojega področja. Vendar bi morali imeti 

neko koherentno politiko na nivoju države. Pri tem mislim, da bi moral največ dela opraviti 

CPI kot razvojna institucija na tem področju. 

Način ustvarjanja šolskega sistema oziroma prenova, ki jo je dopuščalo ministrstvo, je 'ušla iz 

rok'. Vodili so jo plačani akterji, v veliki meri konzorcij šolskih centrov, v manjšem obsegu pa 

tudi ostali konzorciji. Država je postala servis izvajalcem. Latinski izraz »servio« pa ima v 

našem jeziku več pomenov, med drugim: delati za nekoga, služiti nekomu, streči, skrbeti zanj, 

pomagati nekomu oziroma narediti zanj nekaj, ustrezati, ravnati se po čem, odslužiti, skrbeti, 

izvajati, posluževati, oskrbovati, pomagati, delovati, zadovoljevati, obnašati se (Snoj 1998, 

32). Država je postala servis za konzorcij šolskih centrov in preko konzorcija šolskih centrov 

posredno tudi servis za šole. V konzorciju šolskih centrov sta se vzpostavila vednost in oblast. 

Foucault (1984, 32) pravi: 

Nemara se moramo odreči vsemu izročilu, ki nam omogoča, da si predstavljamo, da je vednost 

lahko le tam, kjer so razmerja sil odrinjena, in da se oblast lahko razvije le zunaj ukazov, 

zahtev in interesov te vednosti. Nemara ne smemo več verjeti, da oblast povzroča norost in da 

je zato odpoved oblasti eden izmed pogojev za to, da lahko postanemo učeni. Bržkone 

moramo dopustiti, da oblast producira vednost (pa ne preprosto tako, da jo spodbuja, ker jo 

uporablja, ali tako, da jo uporablja, ker je koristna); da oblast in vednost druga drugo 

neposredno implicirata; da ni oblastnega razmerja, ne da bi se korelativno vzpostavilo neko 

polje vednosti, in ne vednosti, ki ne bi hkrati zahtevala in vzpostavljala oblastnih razmerij. Teh 

»oblastno-vednostnih« razmerij potemtakem ne smemo analizirati na podlagi nekega 

spoznavnega subjekta, ki bi bil svoboden ali ne bi bil v razmerju do sistema oblasti, temveč 

moramo, narobe, meniti, da so subjekt, ki spoznava, objekti, ki naj bi jih spoznavali, in 

spoznavne modalnosti prav toliko učinki teh temeljnih implikacij oblasti-vednosti in njihovih 

zgodovinskih sprememb. Skratka, vednosti, ki oblasti koristi ali ji nasprotuje, ne producira 

dejavnost spoznavnega subjekta, temveč oblast – vednost, procesi in boji, ki potekajo skoznjo 

in iz katerih sestoji, ki določajo možne oblike in področja spoznavanja. 

Procesi in boji za oblastno-vednostna razmerja so se v slovenskem šolskem prostoru omilili z 

vlogo, ki jo je po eni strani prevzel  konzorcij šolskih centrov, po drugi strani pa jo je sprejela 

država. Tekstovni podatki v raziskavi kažejo na odsotnost aktivne vloge države in njenih 

uradnikov, ki naj bi predstavljali oblastno strukturo. S tem pa se v konzorciju šolskih centrov 

kopiči monolitnost vednosti in oblasti, kar kaže tudi na prerazporejanje moči v konzorcij 

šolskih centrov.  
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4.1.4 Zaključek 

Povezovanje srednjih šol v šolske centre, v Zvezo srednjih šol in dijaških domov Slovenije in 

povezovanje v konzorcije odraža organiziranost šol, ki ni značilna za tradicionalno  

organiziranost v šolskem prostoru, zato so se z nastankom povezav med šolami v slovenskem 

prostoru vzpostavila nova razmerja moči in oblikovali spremenjeni odnosi. Struktura povezav 

vpliva na drugačno pravno-politično in tehnično-disciplinsko osnovo delovanja, kot je 

značilna za samostojne in nepovezane šole. Tehnično strukturo povezav, pristojnosti 

posameznikov in skupin v povezavah, odnose med skupinami v povezavah in izven njih, 

nivoje odločanja ter vpliv posameznikov oziroma skupin na povezovanje pomensko 

zaznamuje besedna zveza 'arhitektura povezav'. Njen pomen je shematsko prikazan na Sliki 5. 

Besedna zveza poudarja fluidnost forme in vsebine oziroma fluidnost institucionalnega in 

vsebinskega delovanja povezav. Na eni strani kaže na tehnično trdo in strogo organizacijo, ki 

temelji na tehnično-disciplinski osnovi, na drugi strani pa mehko strukturo, ki temelji na 

pravno-politični osnovi. 
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Slika 5: Shematski prikaz 'arhitekture povezav' 

Kljub temu, da šolska zakonodaja ne določa formalnih oziroma neformalnih oblik 

medsebojnega povezovanja šol, so se direktorji šolskih centrov, ki s polnimi pooblastili 

zastopajo šolske centre, povezali v konzorcij šolskih centrov in skupaj z ravnatelji enovitih šol 

ustanovili Zvezo srednjih šol in dijaških domov Slovenije. Na šolskem področju nastaja 

mešanica stereotipov in novega načina delovanja, ki se kaže v uveljavljanju pravic 

posameznikov – dijakov in staršev na eni strani ter ravnateljev šol in direktorjev šolskih 

centrov na drugi strani. Oboji 'vstopajo' v organizacijo. Prvi v šolo, drugi pa v ministrstvo. 
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Spreminja se pojmovanje in delovanje šol, s tem pa se spreminja kontekst šole kot 

disciplinskega prostora. Aktivnosti posameznikov (direktorjev) in skupin (kolegijev 

direktorjev) na svoj način disciplinirajo šolski prostor oziroma ustvarjajo novo pojmovanje 

disciplinskega prostora in ustvarjajo nove centre moči. Vloga in naloge direktorjev izhajajo iz 

poslanstva tržno usmerjenih gospodarskih subjektov. Posledično s tem pa se v šolski prostor 

prenašajo elementi trga, ki temeljijo na konkurenci in moči posameznikov. Med temi 

posamezniki pa se oblikujejo odnosi, na osnovi katerih potem ti posamezniki 'funkcionirajo' v 

najširšem pomenu besede, delujejo in sprejemajo odločitve ter usmerjajo delovanje šole kot 

institucije. 

Politika delovanja posameznikov je v veliki meri odvisna od strukture povezave in načina 

vodenja. Šolski centri in konzorcij šolskih centrov imajo izrazito hierarhično organiziranost, 

medtem ko ima Zveza srednjih šol in dijaških domov Slovenije bolj 'sploščeno' 

organiziranost, ki temelji na demokratičnem načinu delovanja in enakovredni participaciji 

posameznih članov. Zaradi velikosti, ki se kaže v številu članstva in 'tehnologiji' delovanja, ki 

omogoča vpliv na nadzorne in regulativne mehanizme države, tudi Zveza pomeni center 

moči, ki ga tvori skupina, ki predstavlja poslovodno strukturo šol in šolskih centrov. 

Moč pa predstavlja tudi teritorialna umeščenost šolskih centrov. Šolski centri in z njimi 

direktorji šolskih centrov na določenem teritoriju pridobivajo na moči, ker v primerjavi s 

samostojnimi in nepovezanimi šolami upravljajo z večjim premoženjem, večjimi finančnimi 

sredstvi in človeškimi viri. Tako kot v razredni družbi, v kateri moč lastnine diktira moč v 

družbi, so veliki šolski centri in konzorcij šolskih centrov, v primerjavi z manjšimi šolami, 

postali močnejši v lastnem okolju in tudi širše. Pogosto izpostavljena materialni in 

kvantitativni vidik, razloga za povezovanje, vodita v monopol, skozi katerega se odraža moč.  

Prihaja do nove pozicije posameznikov in pravnih subjektov v šolskem prostoru. Ker je 

'varnost' delovanja povezana z odnosom velikih šol do manjših in do ministrstva ter obstaja 

verjetnost, da bo določena oseba oziroma socialni dejavnik (skupina, direktor šolskega centra) 

pomembneje vplival na obnašanje, stališča, mnenja, čustva, motive drugih posameznikov 

oziroma drugih socialnih dejavnikov in jih bo spravljal v odnose odvisnosti in podrejenosti, se 

v šolskih centrih krepi tudi socialna moč.  

Boj medsebojno povezanih šol za mesto v šolskem prostoru pomeni odmik države od 

dogajanja na nivoju izvajalcev, tako kot prehod v kapitalizem pomeni začetek medsebojnega 

povezovanja oseb, gospodarskih družb, organizacij ali vlad zaradi sodelovanja v skupnih 

aktivnostih ali pa zaradi izkoriščanja skupnih virov za dosego skupnega cilja. In če je država 

prepustila šolam avtonomijo z deregulacijo in decentralizacijo tudi pri izbiri področij 

delovanja, hkrati pa ne nadzira doseganja ciljev vzgoje in izobraževanja, epilog povezovanja 

med šolami praktično ni predvidljiv. Šolska politika lahko izgubi svoj smisel, za šole pa je 

odprta široka paleta področij delovanja, tako na profitnem kot neprofitnem delu.  
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Ko ravnatelji in direktorji govorijo o šolskem centru, konzorciju šolskih centrov in Zvezi 

srednjih šol in dijaških domov ter poudarjajo povezovanje, priključevanje, združevanje, 

pošteno in razvojno delovanje, skupno nastopanje, pomembnost povezovanja ter pomoč 

nepovezanim šolam in državi, v 'jeziku Foucaulta' govorijo o moči, v 'jeziku managementa' pa 

govorijo o potrošniku in trgu. 'Jezik managementa' postane jezik navidezne inkluzije, 

povezovanja in skupnega delovanja. V bistvu pa gre za moč – kupno moč in moč znanja.  

Besede ravnateljev in direktorjev imajo tako pravno-politični kot tudi tehnično-disciplinski 

pomen, ki kaže na nastanek nove družbene skupine v šolskem prostoru, ki prevzema vlogo 

države oziroma njenih institucij. To je zlasti skupina direktorjev šolskih centrov, ki si s 

toleranco predstavnikov države in državnih organov samoiniciativno jemlje tudi pristojnosti 

vladajočih struktur in z vladajočimi strukturami preko Zveze srednjih šol in dijaških domov z 

državo bije političen boj na področju šolstva. S članstvom svojih predstavnikov v delovnih 

skupinah ministrstva sili državo k sprejemanju takšnih zakonodajnih rešitev, ki 

posameznikom v šolskem prostoru prinašajo ugodje in zadovoljujejo interese. Vzpostavila se 

je nova oblika političnega boja, kar kaže na to, da je v slovenskem šolskem prostoru v zadnjih 

letih demokratizacija družbe pripeljala do participacije posameznikov v oblastnih strukturah, 

ki sicer niso del teh struktur. Posamezniki, ravnatelji oziroma direktorji šol, sebi po eni strani 

soustvarjajo nadzorne in regulativne mehanizme, po drugi strani pa s sodelovanjem pri 

pripravi državnih dokumentov, zakonov in pravilnikov uveljavljajo 'lastno prepričanje', da so 

uveljavili svoje interese in koristi. Njihovo moč in kredibilnost do države pa v določeni meri 

zmanjšujejo trenja znotraj povezav in odpori do notranjega discipliniranja. 

V šolskem prostoru gre v osnovi za prerazporejanje moči oziroma za novo lokacijo centrov 

moči, ki se pozicionira v šolske centre, v konzorcij in v Zvezo srednjih šol in dijaških domov 

Slovenije. Prerazporejanje moči pa poteka z iniciativo posameznikov (v glavnem direktorjev 

šolskih centrov) in s pomočjo in podporo snovalcev šolske politike. 

Delovanje povezav šol, ki je vezano na ciklus šolskega leta, in tradicionalna hierarhija v 

vodenju, zlasti v šolskih centrih in konzorciju šolskih centrov, omogočata 'varno' delovanje in 

temeljita na procesu, ki ga je moč predvideti, ter na cilju dosegljivem z močjo in kontrolo, ki 

sta združeni v eni osebi – v direktorju. Ob predpostavki, da je moč dispozicija vpliva in je 

vpliv del vseh interakcij, širši pojem od moči, potem moč vključuje vpliv, obratno pa ni 

nujno. In če ima država vpliv, moč pa se je prelila v šolske centre, so šolski centri pridobili 

tudi vpliv.  

Podpora  konzorciju šolskih centrov in direktorjem šolskih centrov lahko pomeni priznavanje 

nemoči države, lahko pa naklonjenost k prenosu vzorcev iz gospodarstva na področje šolstva. 

Eno ali drugo vodi k umeščanju šolske sfere na trg. Zakonitosti trga pa pod vprašaj 

postavljajo tudi socialno pravično šolstvo in lahko manjše, nepovezane šole vodijo v propad.  

Ker država postaja servis izvajalcem, se v povezavah kopiči monolitnost vednosti in oblasti, 

skupina direktorjev šolskih centrov pa obvladuje projekt prenove poklicnega in strokovnega 
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izobraževanja in je nad vsebinsko in pravno prenovo srednješolskega izobraževanja 

vzpostavila 'oblast'. Šola kot institucija postaja 'naprava' za delovanje posameznikov, ki imajo 

moč, kar tudi kaže na prerazporejanje moči z države na izvedbeni nivo.  

4.2 Disciplina 

Podatki v kategoriji »disciplina« so vezani na podrobnosti delovanja znotraj šolskih povezav, 

na urejanje odnosov med posamezniki znotraj in zunaj povezav ter na tehniko delovanja 

oblasti v šolskem prostoru. Naslov kategorije ima širok pomen in predstavlja osnovo za 

razpravo o poenotenju dejavnosti posameznikov v šolah ter programski strukturi šolskih 

subjektov v državi in politiki delovanja šolskih oblasti ter s tem vzpostavitvi prikrite moči 

posameznikov, ki vpliva na 'izdelavo' drugih posameznikov.  

V kategoriji »disciplina« so posamezniki v šolah učitelji in njihovi ravnatelji, ne pa učenci, ki 

so v šolskih sistemih najpogosteje predmet disciplinske oblasti. Tako npr. 'izdelovanje' 

posameznika z delovanjem disciplinske oblasti prikazuje Figesov primer iz Stalinove 

ideologije, ki jo je vodila sovjetska državna politika. Figes (2009, 39) pravi:  
Napredne šole so spominjale na sovjetsko državo v malem: grafikoni in razpredelnice po 

stenah so prikazovali delovne načrte in dosežke; razredi so bili organizirani kot vojaške enote; 

šolski vsakdanjik je urejala birokratska struktura svetov in odborov, ki je otroke uvajala v 

politični svet odraslih. V nekaterih šolah so otroke spodbujali, naj organizirajo lastno policijo; 

ponekod so jih pozivali, naj pišejo ovadbe proti sošolcem, ki so prekršili šolska pravila; po 

razredih so celo organizirali sodne procese. Da bi učencem vcepili etiko kolektivne 

pokorščine, so v nekaterih šolah uvedli sistem politiziranega polvojaškega urjenja s 

korakanjem, petjem in prisegami vdanosti sovjetskemu vodstvu. 

Po Figesu (2009) so bile torej v totalitarnih sistemih podrobnosti za 'izdelavo' posameznikov v 

rokah 'izdelanih' učiteljev. Namen razprave v kategoriji »disciplina« pa je osvetliti 

podrobnosti, ki v demokratičnih družbah, ki temeljijo na avtonomiji delovanja šole in 

učiteljev, v 'Foucaultovem jeziku' predstavljajo oprijemališče oblasti. Po Foucaultu (1984, 

138) je disciplina politična anatomija podrobnosti, v kateri ima oblast oprijemališče. 

Pojmovanju disciplinske oblasti pa Foucault (1984, 170) pripisuje točno določene funkcije: 

Dejansko je disciplinska oblast tista oblast, katere glavna funkcija ni izžemanje in jemanje, 

temveč »urejanje«; nedvoumno pa je namen tega urejanja, da bi bolje jemali in še bolj 

izžemali. Disciplina »izdeluje« posameznike; je posebna tehnika oblasti, ki si posameznika 

hkrati jemlje za predmet in za orodje pri svojem izvrševanju. 

V slovenskem šolskem prostoru je ena izmed tehnik disciplinske oblasti značilna za šolsko 

prenovo, ki je potekala v devetdesetih letih. Učitelji so delovali v predmetnih komisijah za 

prenovo, tako na področju srednjega šolstva, kot pri uvajanju devetletne osnovne šole. 

Njihovo delovanje je bilo omejeno z delovanjem znotraj komisij na nacionalnem nivoju in v 

prvi fazi ni seglo v notranjost šol, v učilnice. V njihovem imenu je najprej na nivoju države, 
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nato pa z njimi v šolah oblast izpeljala prenovo. Tako je bila njihova vloga dvojna, najprej so 

bili predmet, nato pa orodje oblasti pri urejanju sistema vzgoje in izobraževanja. 

Če lahko za devetdeseta leta trdimo, da je bila v šolskem prostoru prisotna disciplinska oblast 

v funkciji urejanja sistema s strani šolske politike, pa dogajanja po letu 2000 in vlogo šolske 

politike pri discipliniranju lahko označimo povsem drugače. Trend vse večje decentralizacije 

šolskega sistema v zadnjih desetih letih vodi nacionalno šolsko politiko v smer, ko je 

discipliniranje učiteljev in učencev v šolah s predpisi v bistveno večji meri prepuščala samim 

šolam. Pravilnik o šolskem redu v srednjih šolah (2006) je predpisal, da šola določi hišni red 

in druga pravila za dijake s šolskimi pravili. Pri tem pa niso bila predpisana področja, ki jih 

šola s šolskimi pravili ureja. Gre torej za presojo šole in s stališča šolske politike za 

prepuščanje oblik in metod ali v 'Foucaultovem jeziku' za podrobnosti pri discipliniranju 

posameznikov. Država je vpeljala drugačno »politično anatomijo«. V korist šol se je odrekla 

urejanju podrobnosti in je s tem na nek način odgovorila na zahteve šol po urejanju razmer in 

odnosov, ki so v šolah nastali. S tem pa je opustila oprijemališče oblasti in omogočila 

nastanek nekoherentnega šolskega sistema ter prerazporeditev moči. 

Na nekoherentnost v šolskem sistemu med drugim kažeta dva pravilnika o ocenjevanju 

znanja: Pravilnik o ocenjevanju znanja v srednjih šolah (2005), in Pravilnik o ocenjevanju 

znanja v poklicnem in srednjem strokovnem izobraževanju (2007), ki je nadomestil Pravilnik 

o ocenjevanju znanja v novih programih srednjega poklicnega in strokovnega izobraževanja 

(2005). V pravilnikih so bila predpisana pravila, ki so bila posledica poskusov šol pri 

ocenjevanju in niso bila podprta z raziskavami in dognanji stroke. Tako najdemo v 

gimnazijskem izobraževanju ocene od 1 do 5, v poklicnem in strokovnem izobraževanju pa 

od 2 do 5. Delno poenotenje je Ministrstvo za šolstvo in šport sprejelo leta 2010, ko je na 

osnovi informacij iz prakse, analize stanja in dognanj stroke objavilo enoten Pravilnik o 

šolskem redu v srednjih šolah (2010) ter Pravilnik o ocenjevanju znanja v srednjih šolah 

(2010), v čemer vidim, da je ministrstvo poseglo v poenotenje šolskega prostora na enem 

izmed področij.   

Po eni strani je odsotnost skrbi šolske politike za delovanje šolskega sistema in prepuščanje 

nesistemskih rešitev izvedbeni sferi, zlasti konzorciju šolskih centrov in drugim povezavam, 

pripeljala k prerazporejanju državnih funkcij s šolskega ministrstva na šolske centre in 

konzorcije, ki so začeli prevzemati vlogo kreatorjev šolske politike in discipliniranja šolskega 

prostora. Po drugi strani pa se je na tak način država umaknila od discipliniranja šolskega 

prostora in to prepustila izvajalcem. Zato se odpirajo ključne dimenzije, na osnovi katerih je 

možna interpretacija discipliniranja v šolskem prostoru:   

- poenotenje,  

- panoptizem,  

- politika delovanja in  

- konkurenca.  
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4.2.1 Poenotenje (nadzorovanje dejavnosti) 

Če šola temelji na disciplinarno zasnovanem modelu, ki ima v kurikulumu vgrajene spodbude 

učiteljev za interdisciplinarno povezovanje znotraj šole, potem državna regulativa naj ne bi 

posegala v pravila predmetnih področij, v metodiko pouka ter v doktrino stroke oziroma 

strok. To pomeni, da so posamezniki v šolah zadolženi, da prispevajo k poenotenju in hkrati 

skrbijo za različnost ter pri tem prevzemajo odgovornost. Gre za koncept šole, ko država 

urejanje in poenotenje šole drži na nivoju regulacije, ki zagotavlja izvajanje temeljnih načel, 

kot so enake možnosti, pravičnost, dostopnost ipd., obseg obveznega dela programa, čas 

trajanja ure, dolžino šolskega leta, učno obveznost učiteljev itd. Pri tem pa se ne spušča v 

podrobnosti, kot so način organizacije dela, pristopi k delu z dijaki in učitelji, ukrepanje v 

primeru neodgovornega ravnanja, urejanje in opremljanje šolskega prostora ipd. In če se 

država ne spušča v podrobnosti, potem je vprašanje, kje je, kot pravi Foucault, oprijemališče 

oblasti. Ali država še obvladuje šolo kot disciplinski prostor? Ali oblast in vzvode 

discipliniranja prevzemajo skupine, ki delujejo v šolskem polju? 

Rezultat analize podatkov po ključnih besedah v Prilogi 4 je nabor besed: poenotenje, izguba 

avtonomije, pripadnost, prilagajanje, vključevanje, nastopanje skupaj, poslušanje, imeti roko 

čez, zapopasti, članstvo ekipe. Besede odražajo težnjo k poenotenju. Poenotenje pa v sebi 

skriva podrejanje ali v blažji obliki prilagajanje. Pomembne razlike so v tem, kaj je osnova 

poenotenja oziroma kdo je nosilec aktivnosti, ki se mu ostali prilagajajo, so mu pripadni, so 

pripravljeni nastopati z njim v njegovem imenu in se čutijo člani enotne ekipe. Gre za 

vsebino, ki izhaja iz vlog posameznikov, ki jih imajo ti posamezniki v prenovi na šolah in 

znotraj povezav. Vprašanje pa je, ali in koliko je vsebina prenove srednješolskega 

izobraževanja lahko ločena od šolske politike oziroma ali šolska politika lahko deluje brez 

sredstva, to je vsebine, in kljub temu doseže poenotenje ter definira podrobnosti kot 

oprijemališče oblasti. 

V očeh državnega uradnika je politika prenove stvar države, medtem ko je izvedbeni oziroma 

vsebinski del prenove v rokah konzorcija šolskih centrov: 

Šolski center se z lokalno obrtno ali gospodarsko zbornico, z lokalnimi gospodarskimi subjekti 

lažje dogovori in to je bila ena prednosti povezovanja v centre. Pri prenovi so člani konzorcija 

za sodelovanje iskali lokalne ali pa državne strokovnjake. Kar se pa tiče politike prenove, tega 

pa ministrstvo ne more dati iz roke. Definitivno, ministrstvo mora tukaj imeti roko čez, ne sme 

izpustiti. Trende razvoja mora dajati.   

Izjava odraža zavedanje vloge države, ki z 'disciplinsko taktiko' nadzoruje dejavnost, usmerja 

prenovo in skrbi za poenotenje, s tem pa obdrži moč in vpliv nad šolami. Tega pa ne vsebuje 

Pogodba o financiranju projekta MUNUS 2 (2008) za prenovo srednješolskih programov med 

konzorcijem šolskih centrov in Ministrstvom za šolstvo in šport, ki jo je podpisal državni 

uradnik.   
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V pogodbi je zapisana vsebinska in finančna opredelitev projekta na tak način, da konzorcij 

šolskih centrov vodi implementacijo prenovljenih programov. To pomeni, da je Ministrstvo 

za šolstvo in šport 'odmaknilo roko' od prenove poklicnega in strokovnega izobraževanja in se 

s pogodbo zavezalo, da bo financiralo aktivnosti konzorcija. Z 'oddajo' prenove konzorciju 

šolskih centrov, se je država postavila v položaj, ko lahko le opazuje tok dogodkov. Tehniko 

oblasti je prevzel konzorcij šolskih centrov. Tehnika pa vsebuje tudi podrejanje šol in 

posameznikov interesom konzorcija. Po besedah ravnatelja šole v šolskem centru 2 konzorcij 

uporablja metodo nenehnega vključevanja novih sodelujočih:  

Konzorcij šolskih centrov je dobil nalogo za prenovo programov poklicnega izobraževanja. In 

potem je konzorcij vključeval vse ostale partnerje po potrebi zraven. Če pogledam nazaj, so 

bile marsikje težave. Sicer je bilo to znotraj konzorcija usklajeno, ampak  vseeno. Programe 

strojništva je vodil center Pxxx, programe elektro smo vodili mi in tako naprej. Nismo pa vsi 

približno enako vključevali partnerjev. Ene je tudi zaneslo, da so preveč sami delali, brez 

partnerjev, pa to se hitro pokaže, da to ni dobro. Ko gredo programi v izvedbo, se to pokaže in 

zato je na začetku treba čim širši nabor kompetentnih institucij in kompetentnih posameznikov 

skupaj dobiti in se mi zdi, da se to da. Sedaj, ko imamo projekt MUNUS 2, se mi zdi to že 

nekako bolj upoštevamo. Seveda še vedno posamezniki mislijo, da so samozadostni, in to je 

stalen problem. 

Metodo nenehnega vključevanja vedno novih sodelujočih kot metodo dela oziroma kot 

politiko delovanja, ki jo je konzorcij sprejel, pa potrjuje tudi izjava vodje konzorcija šolskih 

centrov: 

V MUNUS-u se je številka sodelujočih razširila. /.../. Ker naši povejo: poglejte mi delamo take 

izvedbene kurikule, vas pa usmerjamo. Kako pa vi to naredite? Mi smo že na začetku dali 

navodila: dajte pustiti, ker so ljudje, ki lahko boljše pripravijo stvari kot vi. In take se vedno 

povleče notri. Tako glej, ta masa se širi na tak način. 

Strategijo poenotenja konzorcij izvaja tako, da učitelje šol, ki imajo po njihovi oceni dobre 

ideje, vključi v konzorcij. Na tak način se v šolskem prostoru širi vpliv konzorcija šolskih 

centrov. Tovrstno prednost vidi tudi vodja konzorcija višjih strokovnih šol:  

Jaz vidim prednost povezovanja v konzorcije v tem, da več šol ko vključimo v konzorcije, bolj 

oni to zapopadejo kot svojo dejavnost, dobijo svoj motiv. Ne vidijo tega kot nekaj zunanjega, 

kot na primer: To pa to naredi. Ampak se čutijo tudi kot člani ekipe in potem tudi razmišljajo 

o tem in dobijo lastni motiv in tudi dejansko potem tukaj nekaj  naredijo, skratka sprejmejo 

kot nekaj svojega. Predvsem to. 

Metoda nenehnega vključevanja novih zunanjih sodelavcev v delo konzorcija šolskih centrov, 

ki prihajajo iz nepovezanih šol, ima dvojni učinek. Ti sodelavci postajajo pripadni ideji 

konzorcija, hkrati pa jo širijo v nepovezane šole. Foucault (1984, 139) pravi:  

Za discipliniranega človeka ni – prav tako kakor ni za resničnega vernika – nobena podrobnost 

nepomembna, vendar ne toliko zaradi pomena, ki se v njej skriva, kakor zato, ker ima v njej 

oprijemališče oblast, ki ga hoče zagrabiti. 



102 

Tako je metoda nenehnega vključevanja posameznikov v delo konzorcija šolskih centrov 

pomembna podrobnost, ki predstavlja oprijemališče oblasti. Kar pomeni, da konzorciju 

šolskih centrov lahko pripišemo oblastno vlogo pri prenovi poklicnega in strokovnega šolstva.  

Gre za poenotenje in tehniko širjenja discipline v šolski prostor. Pri tem pa postaja država 

oziroma ministrstvo podrejeno konzorciju šolskih centrov, kar je možno razumeti iz izjave 

ravnatelja šole v šolskem centru 2:  
Jaz mislim, da nas ministrstvo posluša. V kakšni stopnji, to je drugo. Mislim pa, da nas 

posluša, ja. Seveda je to tudi včasih odvisno, če grem na CPI do samih teh svetovalcev. Bom 

rekel, pametni svetovalci v narekovaju, se prej pozanimajo pa zoptimiramo, pa skupaj 

naredimo. So pa tudi že primeri, da nekateri svetovalci kar samovoljno kaj delajo, ampak smo 

hitro ugotovili, da to nima smisla. Na ministrstvu pa tudi, ne bom sedaj imenoval ljudi, ampak 

pokličejo, pa vprašajo, kaj menimo o določenih zadevah, predno se odločajo. Pa se mi zdi, da 

je to zelo v redu za vse. 

Če so ministrstvo in njegovi uradniki po videnju vodilnih članov konzorcija poslušni – so 

'ubogljiva telesa', kot pravi Foucault, pa so pomemben dejavnik v šolskem prostoru tudi 

delodajalci, ki se ne ozirajo na aktivnosti konzorcija in na vsebinski potek prenove 

programov, ker bijejo svojo bitko na trgu in tako tudi šole silijo v prilagajanje oziroma 

odvisnost. Na nek način jih disciplinirajo, kar kaže izjava učitelja 3 v skupinskem intervjuju: 
Mi smo dolžni vsem dijakom zagotoviti praktično usposabljanje in to po možnosti kvalitetno 

in ko smo začeli poslušati na teh sestankih konzorcijev še kakšne vsebine, naj bi mi od 

delodajalcev zahtevali, je ta stvar preprosto izgledala nemogoča. Namreč prilagoditi se je treba 

tudi delodajalcem, če naj stvar živi. Ker delodajalci z nekim programom ne morejo iti, niso 

niti usposobljeni, nimajo niti pravega časa in pravih sredstev za to. Namreč, če se malo na 

Nemčijo obrnem. V nemških podjetjih imajo svoje izobraževalne celice, kjer se z dijaki 

ukvarjajo oziroma s temi vajenci. Pri nas tega ni, ker se je ta sistem šele začel oblikovati. 

Nadzorovanje dejavnosti kot ključna aktivnost za poenotenje in v nadaljevanju discipliniranje 

šolskega polja51 (v konkretnem primeru prenove programov in implementacije prenovljenih 

programov), torej deluje večstransko. Če konzorcij disciplinira šolsko polje, pa po drugi strani 

na discipliniranje šolskega polja, v katerega je vključen tudi konzorcij šolskih centrov 

vplivajo delodajalci. Je potem vedenje delodajalcev, ki ima učinek nadzorovanja dejavnosti in 

poenotenja šolskega polja, prispevek k slabitvi konzorcija šolskih centrov in klic državi, da 

aktivno vstopi v tok dogodkov? To se odraža v izjavi ravnateljice v skupinskem intervjuju:  

                                                 
51 Izraz šolsko polje je v disertaciji uporabljen, ko gre za prostor, v katerem se odvijajo dejavnosti z 
udeleženci izobraževanja, poteka upravljanje šol in delo z izobraževalci. Izraz šolski prostor pa je v 
disertaciji uporabljen, ko gre za širše pojmovanje prostora, ki na področju izobraževanja vključuje 
razmerja med državo in civilno družbo, filozofijo šole, šolsko politiko, sistem vzgoje in izobraževanja, 
strategije, poučevanje ipd. 
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No, jaz mislim, da bo šolam dan nek vzorec, kako se nekaj dela. Da pa tam, kjer šole ne vidijo 

tega, ker učitelji ne vidijo tega, ker se ne vidijo notri v prenovi, pa enostavno to ne bo tako 

funkcioniralo, kot so si konzorciji zastavili. Eno je, da če nas naš sektor za srednje šolstvo 

skliče skupaj in nam predstavi novosti in nam dodeli naloge, nam da časovnico, do kdaj je 

treba naloge opraviti in multiplikatorje skozi to vodi. Drugo je pa, če šole samostojno delujejo 

v nekih konzorcijih, kjer vidijo samo morda smiselnost v tem, da izvejo novosti, ki se jih 

držijo ali ne, ker to ni obvezujoče. 

Iz izjave razumem, da je država tista, od katere se pričakuje discipliniranje prostora in da je 

stvar šolske politike, da na državnem nivoju in ne preko konzorcijev jasno začrta smer 

prenove. Ko govori o neobvezujočih aktivnostih konzorcija in o potrebi, da ministrstvo 

predstavi novosti, s tem izraža, da si v določeni meri želi poenotenja oziroma enotnih 

izhodišč, ki bi jih določila država in ne po njenem mnenju, njej enaki, ki delujejo znotraj 

konzorcija. Gre za temeljno vprašanje, kakšno vlogo kdo komu priznava.   

Po mnenju učitelja 2 v skupinskem intervjuju je smisel poenotenja, ki ga vodi konzorcij, v 

pristopih do dijakov:  

Prednosti povezovanja v konzorcije vidim v vsebinskem delu in vsem, kar se veže na izvajanje 

pouka. Se pravi, od zakonodaje do kriterijev, minimalnih standardov, do odprtega kurikula, 

tako da če vsi vemo, kaj je kdo delal oziroma, da to poenotimo, je to tudi za prehod iz 

programa v program veliko bolj sprejemljivo in za dijake in za administracijo. 

Izvedbena sfera ne pričakuje od države rešitev, pač pa usmeritve. Učitelji so ponotranjili 

dejstvo, da je za področje izvedbenega dela kurikula zadolžena izvedbena sfera, kar pa v očeh 

ravnateljice v skupinskem intervjuju ne pripada le izbranim, temveč vsem:  
Jaz se ne strinjam čisto z njim, zato ker, ko je poenotenje, potem šola izgublja avtonomijo. 

Novi programi pa ravno to spodbujajo, da se povezujemo z delodajalci, ne pa da delamo ''copy 

paste'', kar ima neka druga šola, ki se združuje v konzorcij.  

Izpostavljena je avtonomija posameznika in skupine, ki vpliva na moč in razbija enotnost.  

Naslednji dejavnik, ki ovira poenotenje, so notranji odpori posameznikov. Zaradi teh odporov 

posameznikov, ki vodenje prenove ne vidijo v konzorciju šolskih centrov in idej 

posameznikov v konzorciju ne sprejemajo kot 'zveličavnih' in kot ključ do poenotenja, so 

vodilni člani konzorcija prisiljeni iskati optimalnejše in pogosto tudi kompromisne rešitve. 

Zato odpore posameznikov z ustvarjanjem 'notranje' nediscipline razumem kot njihov 

prispevek k disciplini v šolskem polju in s tem prispevek k zmanjševanju notranje moči 

akterjev v konzorciju šolskih centrov. Odpor proti poenotenju obstaja tudi v šolskih centrih. 

Direktor šolskega centra 3 vzroke odporov vidi v pomanjkanju pripadnosti:  

V šolskem centru imamo še vedno notranje težave, ker se pripadnosti ne čuti. Ljudje smo 

različni, še vedno imamo težave, ampak mi jih nekako rešujemo znotraj neke hiše. Če morata 

pa to dve hiši reševati, veš, potem se pa hitro začne: pa naši, pa vaši, pa oni. O tem preveč teče 

beseda in to je slabo. 
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Ravnatelj MIC-a v šolskem centru 1 pa vidi odpore v pomanjkanju skupnih ciljev:  

V šolskem centru smo ustanovili MIC zaradi dveh osnovnih vidikov. Eno je dvig tehnološke 

ravni. Naj ne bi zagotavljali nek razvoj  osnovne opreme, ampak dejansko naj bi bil razvoj pri 

uvajanju novih tehnologij in inovativnosti, ker vemo, da se za tehniko in poklicno 

izobraževanje odloča čedalje manj ljudi. In seveda, ko ti prikažeš nove tehnologije, je tudi 

interes za to celotno poklicno vertikalo čisto nekaj drugega. Drugo je seveda stvar, da morajo 

v tej zgodbi nastopati vsi skupaj. Če se izvaja neka promocija poklica, je to stvar promocije 

ene šole, ki  eni drugi šoli na en način pokrade dijake. 

Tako kot poenotenje, lahko tudi odpore teritorialno opredelimo kot odpore znotraj pravnih 

subjektov, med pravnimi subjekti in do države. Če v skupinah nastajajo notranji odpori, ki so 

posledica različnega pogleda na organiziranost, na vsebino dela, na pogoje in način dela, pa 

do države nastajajo odpori kot posledica na ravni države sprejetih zakonov in pravilnikov, ki 

zapovedujejo poenotenje.   

Na ravni šolske zakonodaje veljajo enaka določila za šole oziroma šolske centre, ki so 

povezani v konzorcij in imajo z ministrstvom pogodbeni odnos za prenovo, kot tudi za šole, 

ki delujejo samostojno in nepovezano. Enaka zakonska osnova za vse ščiti ministrstvo pred 

nekontroliranimi aktivnostmi in tako prispeva k poenotenju, konzorcij šolskih centrov pa sili 

v iskanje strategij za poenotenje. Podatki o vsebinskih področjih dela konzorcija šolskih 

centrov, ki so zapisani v Programu dela konzorcija šolskih centrov (2009), pa kažejo, da v 

imenu implementacije prenovljenih programov v konzorciju nastajajo tudi izhodišča za novo 

zakonodajo.  

Foucault (1984, 51) pravi, da je sila zakona vladarjeva sila. Če naj namreč »neki zakon velja v 

tem kraljestvu, mora neposredno izhajati od suverena ali pa ga mora vsaj potrditi pečat 

njegove avtoritete.«  

V 'Foucaultovem jeziku' se šolski centri trudijo pridobiti privolitev oziroma poslušnost 

države, da v zakonodajo implementira dognanja konzorcija oziroma da posodi pečat svoje 

avtoritete. V tem kontekstu prizadevanja po poenotenju ne pomenijo decentralizacije šolskega 

prostora, pač pa recentralizacijo. Moč prehaja z ministrstva za šolstvo in šport v konzorcij 

šolskih centrov, ki ga zastopajo na najvišjem nivoju vodenja direktorji največjih šolskih 

centrov. Pri tem pa zgubljajo pomen tudi zavodi52, ki jih je ustanovila država in naj bi skrbeli 

za razvoj šolstva. 

                                                 
52 Zavodi, ustanovljeni za razvoj v šolstvu, so po ZOFVI (1996) Center za poklicno izobraževanje, 
Zavod RS za šolstvo, Šola za ravnatelje in Državni izpitni center. 
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4.2.2 Panoptizem 

Panoptik, stroj iz 18. in 19. Stoletja, zlahka najdemo v šolskem prostoru tudi v 21. stoletju. Če 

je pred stoletji deloval v obliki 'obodnega prstana', je danes tehnološko izpopolnjen v obliki 

video nadzora. Njegova funkcija pa ostaja nespremenjena. Video kamere v šolah in monitor v 

enem prostoru omogočajo, da so učenci, čeprav so med seboj ločeni, vidni. Tisti, ki jih gleda, 

pa vedno ostaja neviden. Foucault (1984, 201) pravi:  

Panoptik je stroj, ki razdružuje dvojico videti – biti viden: v obodnem prstanu so ljudje totalno 

vidni, sami pa nikoli ne vidijo; v središčnem stolpu vidijo vse, ne da bi jih kdaj videli. To je 

pomemben dispozitiv, saj avtomatizira in dezindividualizira. 

Posplošena forma panoptika in njegova tehnologija, iz katere izhaja dvojica videti – biti 

viden, deluje tudi v konzorciju šolskih centrov. Tehnika delovanja konzorcija šolskih centrov, 

ki temelji na vključevanju posameznikov iz šol, ki niso v konzorciju, omogoča vpogled v 

šolsko mrežo, ki je prepletena po vsem srednješolskem polju. Vodje konzorcija in direktorji 

šolskih centrov imajo preko učiteljev drugih šol, ki so vključeni v konzorcij, informacije in 

vedenje o tem, kako posamezne šole delajo, kako izvajajo prenovljene programe in v kolikšni 

meri upoštevajo predloge konzorcija. Šole oziroma učitelji izven konzorcija so opazovani – so 

objekt, konzorcij šolskih centrov oziroma direktorji šolskih centrov pa so opazovalci – so 

subjekt.   

Ko direktorji v konzorciju šolskih centrov preko predstavnikov šol 'vidijo' delovanje 

posameznih šol, te pa nimajo priložnosti in možnosti videti šolskih centrov, govorimo o 

razširjeni in posplošeni obliki panoptizma, ki v smislu delovanja konzorcija pomeni 

razdruževanje. To je razdruževanje vidnih in tistih, ki vidijo. Sodeč po podatku, ki je poleg 

ostalih tekstovnih podatkov v Prilogi 5, vidi razdruževanje med konzorcijem šolskih centrov 

in ostalimi šolami ravnateljica samostojne šole: 

Kot zunanji opazovalci, ki nimamo vseh informacij, opazujemo ostale konzorcije, ki že vrsto 

let delujejo drugod po Sloveniji. Tam je zadeva drugačna kot v konzorciju strokovnih 

gimnazij. Tam konzorcij opravlja zelo različne naloge. Od tega, da deluje na določeni regiji, 

da poskuša vplivati na oblikovanje mreže šol. No, sedaj že vlečem kar ene zaključke, ampak 

dejansko se vidi, da poskuša torej nastopati kot predstavnik večine slovenskih šol tudi v 

odnosu do ministrstva. To je dejstvo, pa čeprav verjetno malo prikrito. Seveda se počutimo, ne 

samo jaz, ampak tudi kolegi, s katerimi se pogovarjam, izločeni iz tega, ker vidimo, da 

konzorcij šolskih centrov postaja partner, sogovornik ministrstvu v zadevah, v katerih smo 

drugače dogovorjeni. Partner je kvečjemu Zveza srednjih šol, ki je tudi dobila pooblastilo od 

vseh šol, da to predstavlja. Jaz mislim, da se dosti stvari, verjetno na neformalnem nivoju, 

dogovarja konzorcij šolskih centrov z ministrstvom in da se tudi odločitve na ministrstvu 

sprejmejo na podlagi dogovora med njimi. To so sedaj težke besede, ampak verjetno je tako 

res. Tako čutimo ali nam pa kdaj tudi povejo. Tako, da nam to prav gotovo ni všeč./…/ Pa 

moram reči, ko se pogovarjamo s kolegi, ki niso člani konzorcijev, da nekako delimo te 

občutke. 
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Kadarkoli gre za strukturo konzorcija, v katerem nastopa šola kot poslovodeči partner, ostale 

šole pa so člani, obstaja hierarhija odgovornosti, deljenja vlog in denarja ter kontrolni 

mehanizmi, ki pogojujejo izplačila. Gre za vpogled enih v delo drugih, za odločanje enih o 

delu drugih, kar vodi v položaj nadrejenosti oziroma podrejenosti, kot to vidi ravnatelj v 

skupinskem intervjuju:  

Na vseh področjih, v vseh konzorcijih, obstajajo šole, ki so v podrejenem položaju, in vodilne 

šole, ki peljejo zgodbo tako, kot jo one vidijo, brez upoštevanja ostalih. To je pa moteče. In tu 

je ministrstvo, mislim, izgubilo neko povezovalno vlogo, vlogo konec koncev nadrejenosti, ki 

naj bi peljalo zgodbe. Ker da izobraževalci sami vodimo proces, mi ki sodelujemo noter, mi 

smo močen segment, ne moremo biti pa mi tisti, ki  diktiramo zadeve. 

Ko govori o položaju posameznih šol in posameznikov ter o relacijah do ministrstva, govori o 

odnosu in vplivu. Odnos in vpliv pa je možno povezati z disciplino, ki jo po Foucaultu (1984, 

213) ni mogoče poistovetiti ne z institucijo ne z aparatom:  

Je nekakšna vrsta oblasti, način, kako se izvršuje, ki vsebuje cel skupek instrumentov, tehnik, 

postopkov, aplikacijskih ravni, tarč; je »fizika« ali »anatomija« oblasti, tehnologija. V 

splošnem lahko potemtakem govorimo o oblikovanju disciplinske družbe v gibanju, ki teče od 

zaprtih disciplin, od nekakšne družbene »karantene« k neskončno posplošljivim mehanizmom 

'panoptizma'. 

Priznavanje in pripisovanje pomena »disciplini kot vrsti oblasti oziroma načinu, kako se 

izvršuje oblast« enih, hkrati terja discipliniranje drugih. Še več, po videnju ravnatelja šolskega 

centra 2 v konzorciju, naj bi šolska oblast disciplinirala šole, da bi sledile konzorciju šolskih 

centrov:  
Preko konzorcija šolskih centrov sedaj implementiramo prenovljene programe. Ampak spet 

včasih zgleda, kot da smo si mi to izmislili. Pa pravijo ene šole: »Mi se pa tega nebi šli, bi bili 

po starem.« Ampak starih poti ni več. Ravno tako MOFAS. Če bi mi lahko bili po starem, da 

ko ti denarja zmanjka, se pa lahko greš zjokati na ministrstvo in spet nekaj denarja dobiš, 

potem bi bili za to. Ampak tega ni več. Tu mora ministrstvo po mizi udariti in reči, poslušaj, 

zakaj pa ti ne sodeluješ zraven. Saj te ni nobeden vprašal, ali sodeluješ ali ne. Moraš 

sodelovati, ker je pač sitem tak, in MUNUS je eden temeljnih programov, ki jih ministrstvo 

financira za uvajanje novih programov v vsakdanje delo. Starih programov ni več, saj je tako 

dogovorjeno med konzorcijem in ministrstvom. Te šole morajo pri implementaciji teh novih 

prenovljenih programov sodelovati in ene šole niso pripravljene. 

Če govorimo v 'Foucaultovem jeziku' o močno posplošljivem mehanizmu 'panoptizma', so 

šolski centri struktura, ki si je preko konzorcija centrov pridobila 'oblast', katere značilnost je 

podrejanje lastnim ciljem in interesom, posledica pa je vzpostavljanje odvisnosti šol izven 

konzorcija pri izvajanju primarnega programa. Ta odvisnost in podrejenost pa rojevata 

odpore, ki se manifestirajo preko posameznikov, kot je to razumeti iz izjave ravnateljice v 

skupinskem intervjuju:  
Mi se sestajamo v konzorciju v okviru MUNUS-a 2. Tisti, ki vodimo šole. In jaz takoj povem, 

da tega usposabljanja za moje učitelje ne bom omogočila, zato ker to že poznamo. Gre se za 
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to, da imajo razna usposabljanja ali seminarje, ki smo jih mi že dali skozi. In rečem, to pa to 

pa to poznamo, tukaj ne sodelujemo.   

Tovrstni odpori znotraj konzorcija ustvarjajo dinamiko, ki vodje sili v razmislek o 

oblikovanju politike za dosego ciljev in v prilagajanje strategij za obstanek, razvoj dejavnosti 

in delovanje oblastnih razmerij.  V očeh direktorja šolskega centra 2 pa to pomeni odklone 

malih, ker ne poznajo reda velikih:  
Če razmišljam o prednostih in slabostih povezav, lahko rečem, da smo vsega navajeni že iz 

preteklosti. Od tega, da so bili naklonjeni na ministrstvu tem velikim združbam, do tega, da 

morajo biti šole pedagoško zaokrožene, obvladljive, do tega da pride do intitete, do 

pripadnosti in do vsega tega. Ja, ko razmišljam tako čisto intimno, bi rekel, da bi težko našel 

kaj takega, da bi bilo znotraj centra tako moteče, da se ne bi dalo živeti. Ko to damo na tapeto, 

je že treba upoštevati, da je neki red drugačen v takšnem velikem sistemu kot mogoče v eni 

mali združbici. 

Najverjetneje pa gre za strategije, s katerimi 'oblastne strukture' konzorcija prilagajajo 

tehnike, ki jim omogočajo obvladovanje prostora, ali kot pravi Foucault (1984, 215-224): 

Disciplina mora omogočiti delovanje oblastnih razmerij, pa ne od zgoraj, temveč v samem 

tkivu mnogovrstnosti, pa tudi najmanj potratno: temu ustrezajo anonimni oblastni instrumenti, 

ki zajemajo vso mnogovrstnost, ki jo urejajo, kakršni so hierarhično nadzorovanje, nenehno 

registriranje, nenehno presojanje in klasificiranje. Naraščanje kapitalističnega gospodarstva je 

izzvalo posebno obliko disciplinske oblasti, katere splošne formule, postopki, ki podrejajo sile 

in telesa – z eno besedo »politična anatomija« – lahko delujejo skozi politične razmere in zelo 

različne aparate ali ustanove. 

Izdelane strategije delovanja omogočajo konzorciju šolskih centrov podrejanje sil in teles. Pri 

tem pa je delovanje oblastnih razmerij omogočeno s projektom, ki ga je dodelila država in 

nosi denar. 

4.2.3 Politika delovanja (sestava sil) 

Po Foucaultu (1984, 141-147) so v disciplini elementi zamenljivi med seboj, saj slehernega 

izmed njih opredeljujeta mesto, ki ga zaseda v nekem nizu, in odmik, ki ga ločuje od drugih. 

Disciplina, to je umetnost stopnje in tehnike za spreminjanje razvrstitve. Individualizira telesa 

tako, da jih lokalizira, toda ta lokalizacija jih ne pritrjuje, temveč jih distribuira in jih premika 

po relacijski mreži. V 18. stoletju začne »stopnja« v šolskem redu opredeljevati številne 

oblike razvrščanja posameznikov: vrste učencev v razredu, hodnike, dvorišča; stopnja, ki so 

jo pripisovali vsakomur v zvezi s sleherno nalogo in slehernim preskusom; stopnja, ki je 

dosegla iz tedna v teden, iz meseca v mesec, iz leta v leto; razvrstitev starostnih razredov 

drugega za drugim; vrstni red poučevanja snovi in obravnavanih vprašanj glede na stopnje 

težavnosti. S tem, da je šolski prostor določil individualna mesta, je omogočil nadzorovanje 

posameznik in njegovega dela. Organiziral je novo ekonomijo učnega časa. Zaradi njega je 
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šolski prostor začel delovati kot učilni stroj, a tudi kot stroj za nadziranje, za hierarhiziranje in 

nagrajevanje. 

Če v šolskem polju na nivoju učencev oziroma učiteljev izločimo ta stroj za nadziranje, ki se 

je ohranjal skozi stoletja, se v prostoru, v zbornicah in zunaj njih odpre razprava o 

pomanjkanju reda oziroma deformaciji učilnega stroja oziroma modela, ki preizkušeno že 

tako dolgo deluje. Učitelji pogrešajo to, kar Foucault (1984, 141) imenuje disciplina kot 

oblastna tehnika in vrednostna procedura, pri kateri gre za to, da vsilimo red:  

Disciplina včasih zahteva zaporo, specifikacijo kraja, ki je heterogen glede na vse druge in ki 

se zapira sam vase (samostanski model, internat, kasarne, ograjene tovarne). Gre za red in 

urejenost, ki ju morajo vzdrževati.  

V  Prilogi 6 so tekstovni podatki iz intervjujev, ki skozi politiko delovanja kažejo na red, 

urejenost, individualizacijo, lokalizacijo in hierarhiziranje v šolskih centrih in drugih 

povezavah šol. Tako kot je premišljena konstrukcija 'učilnega stroja', ponujata tudi struktura 

šolskih centrov in konzorcijev ter vloga posameznih subjektov znotraj njih 'tehnologijo' 

discipliniranja. In čeprav je lokalizirana in postavljena od znotraj, je tako trdna, da jo 

posamezniki sprejemajo za svojo in čutijo, kot da je postavljena od zunaj. To odraža izjava 

ravnatelja MIC-a v šolskem centru 1: 
Šole in MIC niso finančno samostojne znotraj centra. So organizacijske enote. Navzven in do 

šol na primer pa so organizatorji praktičnega izobraževanja razporejeni v MIC-u. Kar pomeni, 

da se ne more  zgoditi, da bosta dva organizatorja prišla v isto firmo na isti dan. Če bi se to 

zgodilo, bi v podjetju rekli: »Dajte se vi najprej zmenit, potem pa pridite in povejte kaj bi 

radi.« 

To pomeni, da ima v šolskem centru, ne glede na število šol, posameznik svojo vlogo,  ki se 

navzven in navznoter kaže kot urejenost sistema, kar ustvarja videz reda. Ta pa je pogojen s 

politiko vodenja, ki jo lahko imenujemo razporejanje sil. Po mnenju direktorja šolskega centra 

3 gre za vnaprej določene naloge, relacije in pozicije, ki pa dopuščajo tudi odmike:  

Znotraj šolskega centra dopuščamo neke nianse v avtonomiji šole, tudi v zvezi z, ne vem, 

kakšno organizacijo, s kakšno izvedbo. Torej to se šoli dopušča. Vendar neke globalne 

usmeritve, globalna načela, pa so enaka za vse. Na poslovodnem delu je približno ista niansa. 

Sama šola pri nas ima tudi poslovodno odgovornost, se pravi ravnatelj odloča tudi delno o 

poslovodenju. Tako rečeno o finančnem in organizacijskem delu znotraj šole. Tako ravnatelj 

avtonomno razpolaga z vsemi sredstvi, ki so namenjena za izvedbo pedagoškega procesa, in 

pa potem odgovarja s sredstvi za delovno uspešnost zaposlenih. Zaposleni so vsi na šolskem 

centru, vendar podrejeni ravnatelju šole. 

V osnovi gre za omejeno avtonomijo in odgovornost posameznikov v sistemu. Pri tem pa je 

'zapora' in 'specifikacija kraja', ki določa organizacijski model, šolski center ali konzorcij, 

določena tudi z enotno politiko delovanja. Delovanje sil, ki izvira iz oblastnih struktur, po 

mnenju vodje konzorcija biotehniških šol,pa daje moč in vpliv v okolju:  
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Konzorcij kot tak, ima večjo vlogo v okolju, ožjem in širšem, kot pa recimo sama šola, in da 

ga tudi upoštevajo socialni partnerji. Konkretno pri nas Kmetijsko-gozdarska zbornica, je kot 

konkreten partner, s katerim skupaj sodelujemo pri promociji, npr. a la tiskovne konference, ki 

jih zbornica organizira v povezavi s konzorcijem,ali tudi za promocijo tega dela izobraževanja 

in tako naprej. Tako da posamezna šola tega nebi mogla doseči, kot konzorcij pa to lahko 

dosežemo. 

Tako v konzorcijih kot v šolskih centrih je sestava sil posledica kompozicije pravnega 

subjekta, ki v okolju, tako kot pravi direktor šolskega centra 2, ustvarja videz 'velikega':  

Šolski center »op. xy« je ravno sedaj v tem obdobju imel 50 let in v bistvu je organiziranost 

nekako pač sledila temu, da je v šolski center »xy« vsako leto prihajalo več programov in 

šolski center je v bistvu rastel. /…/. Hočem povedati, da je bil šolski center ves čas tudi 

povezan z okoljem in soustanovitelj je »op. podjetje xy«. 

Gre torej za politiko delovanja povezav, ki je povezana tudi s formo. Če ožje okolje z 

najrazličnejšimi gospodarskimi družbami potrebuje vse vrste poklicev in ljudi s temi poklici 

zaposluje, pa čeprav v omejeni količini, veliki šolski centri težijo po eni strani k notranji 

delitvi vlog, po drugi strani pa k čim večjemu številu vzgojno-izobraževalnih programov. S 

tem pokrijejo vse poklicne profile in, gledano s strani 'proizvajalca' kadrov, postajajo edini in 

glavni v okolju.  So monopolni, to pomeni, da imajo moč in hkrati disciplinirajo okolje.  

Šolski centri so dosegli položaj v šolskem prostoru, ki jim omogoča samostojno odločanje o 

vključevanju v konzorcije. Po mnenju ravnatelja šole v šolskem centru 2 tudi izbirajo tiste, s 

katerimi želijo sodelovati:  

Mi (op.:šolski center) nimamo problemov s sodelovanjem. Mi sodelujemo z vsemi, torej mi 

sodelujemo z vsemi, za katere ocenjujemo, da imajo kaj virov, resursov, da lahko skupaj kaj 

rešujemo. Nimamo nobenih ovir, seveda pa normalno je,  da smo mi konkurenti centru Sxxx 

in centru Cxxx in obratno. Ampak to ni ovira,  da bi mi z njimi bili v različnih mrežah, saj tudi 

konzorcij je mreža s centrom Cxxx, recimo. 

Ne morejo torej sodelovati vsi. Le tisti, ki imajo vire. Politika izbora sodelujočih oziroma 

akterjev deluje kot 'mašinerija', ki ustvarja prestiž. V odnosih med tekmeci pa ustvarja 

rivalstvo in boj za vidnejše mesto. Z družbenega stališča to pomeni ustvarjanje hierarhije, v 

osnovi pa je to oblika discipliniranja. Direktor šolskega centra 3 to vidi 'v kartici v žepu':  
Nas v šolskem centru velikokrat konsultirajo ravnatelji drugih šol, ki niso v centru. Mislim, da 

smo vsakemu kolegu vsaj po moji oceni dali odgovor. Priznam pa, vsem sem rekel in tega ne 

sme nihče zameriti, da če nekomu priznaš, da ima nekoliko več vedenja, potem relevantno 

pričakuj, da vsega ne bo povedal. To je v človeškem genu nekje zapisano in to pomeni, da bo 

vsak še neko kartico držal za sebe. Če to sprejmeš kot normalno, potem boš vedno prišel do 

odgovora in si boš sam razvil še svojo končno rešitev. Če boš pa to razumel kot slabost, 

šibkost,  potem pa raje ne sprašuj. Tako, da odkrito povem. /.../ V konzorciju šolskih centrov 

direktorji sodelujemo in tekmujemo med seboj. De facto. /…/ Ta zgodbica teče med nami. Po 

eni strani je to zanimivo, po drugi strani pa to že postaja breme. 
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Medtem ko 'veliki' in 'uveljavljeni' uporabljajo disciplinsko taktiko, manjši, po mnenju 

ravnateljice samostojne šole, v šolskem prostoru vodijo drugačno politiko delovanja in s svojo 

vsebinsko naravnanostjo ustvarjajo svoj disciplinski prostor:  

Konzorcij strokovnih gimnazij je usmerjen v vsebinsko posodabljanje, v didaktično-

metodološke pristope, v medpredmetno povezovanje. Vsebinsko je delo prepuščeno 

posamezni  šoli. Absolutno konzorcij ni usmerjen v opremo. Delo je odvisno od šole. Mi smo 

se malo skoncentrirali na medpredmetno povezovanje, ker nam je to tudi bližje, ker imamo 

več izkušenj že iz strokovnih programov, ker to več delamo. 

Disciplinska taktika se po Foucaultu (1984, 141-147) postavlja na os, ki povezuje posamezno 

in mnogovrstno. Omogoča, da posameznika karakteriziramo kot posameznika, hkrati pa 

omogoča še ureditev dane mnogovrstnosti. Je prvi pogoj za nadzorovanje in uporabo skupka 

različnih elementov, je temelj za mikrofiziko neke določene oblasti, ki bi jo lahko imenovali 

»celična«.  

V konzorcijih in šolskih centrih je na verbalnem nivoju v ospredju povezovanje zaradi 

akumuliranja stroke in strokovnosti. Pri tem pa, ker država ni postavila mehanizmov merjenja 

kakovosti, to dodatno omogoča zlorabo stroke. Stroka je za poučevanje, ni pa za urejanje 

odnosov in discipline med šolami. 

Foucault (1984, 161-163) pravi, da disciplina preprosto ni več umetnost delitve teles,  

pridobivanja časa iz njih in kumulacije tega časa, temveč umetnost sestavljanja sil, ki tvorijo 

učinkovit aparat. Ta zahteva se kaže na več načinov: 

1. Posamezno telo postane element, ki ga lahko namestimo, premikamo, pripnemo na druge 

elemente (vojak). Telo se konstituira kot del stroja z veliko elementi (Foucault 1984, 

162). 

2. Različni kronološki nizi so deli, ki jih mora disciplina kombinirati. Primer je vzajemna 

šola, v kateri so najprej zaupali najstarejšim učencem preproste nadzorovalske naloge, 

nato so morali nadzorovati delo, nato še poučevati; tako je bil nazadnje ves čas učencev 

zaseden, bodisi s tem, da so poučevali, bodisi s tem, da so jih poučevali (Foucault 1984, 

162). 

3. Skrbno pretehtana kombinacija sil zahteva sistem poveljevanja – tehnika dresiranja (pisk, 

zvonec, žvižg je znak za aktivnost) (Foucault1984, 163). 

Posamezniki so v šolskih centrih in konzorciju šolskih centrov postali 'vojaki'. Konstituirali so 

se kot del ustroja, ki so mu zaupane naloge od 'poučevanja' do 'poveljevanja'. Tako sestavljajo 

učinkovit aparat za discipliniranje. V šolskih centrih in konzorciju šolskih centrov se 

sestavljajo sile, ki oblikujejo 'paradržavni' aparat. Ta pa deluje samostojno oziroma uveljavlja 

svojo moč do drugega – do državnega aparata. Z načinom notranjega delovanja, z notranjo 

regulativo in ponujanjem rešitev na sistemski ravni tekmuje z državnim aparatom in se 

promovira kot konkurenca, ker je državni aparat tog in mu je očitano nepoznavanja 

izvedbenega nivoja.  
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4.2.4 Konkurenca 

Pojem konkurenca povezujemo z gospodarstvom in uspešnostjo podjetij zlasti pri prodaji 

izdelkov oziroma storitev. Pojem konkurenca asocira na tekmovanje, zahteve, prevlado, 

zaslužek, na neko gonilno silo razvoja in igra ključno vlogo pri selekciji. S selekcijo pa 

obstanejo najmočnejši, najodpornejši, najvztrajnejši, najboljši ipd. Lahko govorimo o 

konkurenci med posamezniki, lahko o konkurenci med skupinami. Pri tem pogosto beležimo 

izločitev enega izmed posameznikov ali celotne skupine, če gre za konkurenco med 

skupinami. Ena skupina želi izločiti drugo, ena skupina zmaga nad drugo. Gre za moč in 

odvzem moči, ali kot pravi Foucault (1984, 11):  
Izvršitev sodbe – zažig na grmadi. Uboj traja tako dolgo, dokler ne zmaga izvršitelj. 

Razkazovanje obsojenca na odru in sramotilni steber pomeni moč nad obsojenim. Ponižanje 

pomeni odvzem moči. 

Tako kot pomeni razkazovanje obsojenca na odru moč, pomeni moč tudi niz zmag na razpisih 

in promoviranje tega v šolskem prostoru. V tem kontekstu gledam konkurenco skozi koncept 

moči. Denar v velikih centrih je moč. In če šolsko politiko analiziramo skozi podrobnosti, 

lahko vpliv in moč države osvetlimo skozi nadzor in disciplino, ki sta umeščeni v šolski 

prostor. 

V Prilogi 7 so razvrščeni tekstovni podatki, ki odražajo discipliniranje šolskega prostora skozi 

konkurenčnost velikih subjektov, ki se grupirajo v konzorcije, in v disciplinskem prostoru, ki 

ga imenujem šolsko polje, nastopajo konkurenčno in z lastno močjo krepijo svojo pozicijo. 

Pri tem pa pozabljajo na poslanstvo 'javnega' vzgojno-izobraževalnega zavoda, ki deluje v 

javni mreži, in uporabljajo tržne mehanizme. Zaradi navedenega imenujem učence, ki 

zaključujejo osnovno šolo, 'surovina', ki je zaradi zmanjševanja števila rojstev v Republiki 

Sloveniji in zaradi s programi bogate javne mreže programov in šol primanjkuje v vzgojno-

izobraževalnem – 'proizvodnem' procesu posameznih srednjih šol. Javni šolski centri do 

osnovnih šol nastopajo s tipičnimi tržnimi mehanizmi, kot so promocija, donatorstvo, osebni 

stiki, in utrjujejo svojo pozicijo. To pa, kot pravi direktor šolskega centra 2, imenujejo 

sodelovanje:  

Šolski center zelo dobro sodeluje tudi z osnovnimi šolami. To je naše lovno področje. Tako, 

da kar se »x« doline tiče, sodelujemo učitelj z učiteljem, s svetovalnimi delavci, ravnatelji. 

Ravnatelji osnovnih šol imajo svoj aktiv in mi imamo redna srečanja. Potem imamo pa drugi 

krog, mi pravimo, kjer je noter  še približno 25 osnovnih šol, ki so za nas tržno najbolj 

zanimive. S temi tudi zelo dobro sodelujemo na najrazličnejših področjih. Od tega, da jim 

organiziram tehnične dneve, da obiskujemo razne krožke, tudi opremljamo jih, bodisi da 

kupujejo od nas opremo bodisi da jim doniramo. 

Če direktor šolskega centra 2 ravnanje ocenjuje kot dobro sodelovanje, pa z navedbo, da so 

šole »lovno področje«, hkrati priznava, da v prostoru išče niše in uporablja resurse za njegovo 
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obvladovanje. Izkazuje moč in nadvlado, kar potrjuje ravnatelj v šolskem centru 2, ki 

samozavestno priznava vlogo v prostoru, ki si jo je šolski center priboril (ustvaril):  
Ja, jaz mislim, da naše okolje rešpektira šolski center kot neko inštitucijo, dobro, zaupanja 

vredno inštitucijo. In mi kar naprej organiziramo kakšno sodelovanje z okoljem, tako da smo v 

okolju prisotni. Mogoče zato, ker smo mogoče edini šolski center v kraju. Drugih ni. Čeprav  

sta tu še ljudska univerza in glasbena šola. Ampak se mi zdi, da to socialno partnerstvo v »x« 

dolini razvijamo ves čas. /…/. Pomeni, da moramo te  kontakte negovati, vzdrževati  do 

države, do ministrstva in seveda tudi do lokalne skupnosti. In to že ves čas počnemo. Ne pod 

tem direktorjem, ampak to že pod vsemi prejšnjimi direktorji. 

Aktivnosti šolskih centrov so po eni strani usmerjene navzven, po drugi strani pa njihova 

organizacijska struktura omogoča konkurenčno prednost in premoč nad majhnimi šolami v 

širšem okolju.  

Konkurenčno prednost predstavlja tudi organizacijska enota šolskega centra – Medpodjetniški 

izobraževalni center (MIC), ki je priložnost za neposredno vključevanje v gospodarstvo in 

medsebojno povezovanje posameznikov izven šole. Financiranje MIC-a skozi javno službo 

omogoča 'varno' delovanje in konkurenčno prednost z elementi nelojalne konkurence pred 

zasebnimi subjekti, zlasti malimi, ki bi sicer lahko prav tako konkurirali, npr. pri 

usposabljanju kadrov. Omejitve pri delovanju in večji samostojnosti ter ovire za tržno 

delovanje MIC-ov vidi ravnatelj MIC-a v šolskem centru 1 zaradi togosti državnih predpisov: 

Npr. tudi 'naše'podjetje Kxxx, ki ima za vse živo denar, ne sponzorira šole, pa ne donira kar 

tako. Ja, ja oni so zainteresirani. Opremili so kompleten xxx laboratorij. Zaradi svojih yyy, ki 

jih šolajo. Oni imajo svoj NPK, ampak ga izvajajo tukaj.  Ni noben problem. Mi bomo tukaj 

vse uredili, ker oni nimajo prostora. Ljudje morajo iti na izobraževanje iz podjetja,  ker se je to 

izkazalo kot boljši sistem. Ni pa noben problem, da tudi mi pridemo kam. Npr. program za 

orodjarje za podjetje Rxxx se izvaja delno tukaj in lahko delno pri njih. To je sedaj odvisno, v 

izvedbi programa sodelujejo naši in njihovi ljudje. Mi izvajamo program. Oni imajo tudi 

svojega zaposlenega mojstra, ki veliko ve in bi lahko poučeval, ampak ga ne morejo plačati. 

On pride sem in mi sklenemo z njim pogodbo, da izven delovnega časa še te svoje lastne ljudi 

uči pri nas. Gre za fleksibilnost MIC-a, ki je neka moderna oblika,  ki so nam jo sicer z novim 

ustanovitvenim aktom pri ministrstvu malo zavrli. MŠŠ enostavno stvari ne pozna, ker ne 

pozna terena. Mi ne rabimo ničesar od ministrstva, rabimo samo možnost, da lahko delamo in 

da lahko delamo na javnem in na zasebnem sektorju. Tu je problem. Sedaj se meša javno in 

zasebno. Smo pa še vedno javni zavod. 

Ne gre pa le za togost državnih predpisov in nerazumevanje državnih uradnikov. Izjava 

ravnatelja MIC-a v šolskem centru 1 govori o samozadostnosti posameznikov, ki imajo moč 

in jo nekateri izkoriščajo tudi v koruptivne namene, kar kaže sklenjena pogodba53 o 15 % 

                                                 
53 Kopija pogodbe je shranjena pri avtorju raziskave. 
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proviziji iz javnih sredstev za izvedbo inženiring poslov, ki naj bi jih izvedlo privatno 

podjetje. Temelj za samozadostnost in moč pa je v potezah državnih uradnikov, delujočih v 

imenu države, ki je zgradila objekt, prostore MIC-a in zagotavlja plače učiteljem praktičnega 

pouka, ki so razporejeni na delo v MIC-u. Ti pa sedaj potrebujejo proste roke za popoldansko 

delo, sklepanje podjemnih pogodb. Na ta način ustvarjajo povezave med posamezniki, ki se 

krepijo v okolju. V tem ni več zavedanja  meje med javnim in zasebnim. Če je dopoldne 

javno, je popoldne zasebno z uporabo javne infrastrukture. Direktor šolskega centra 3 pa 

delovanje MIC-a in šol vidi drugače: 

MIC je zgodbica, ki govori o tržni dejavnosti. Če gre za koncept, da izobraževanje in 

usposabljanje odraslih mečejo v tržno dejavnost. Gre za bistveno razliko od marsikatere 

asociacije po Sloveniji, gre za odtrgat strokovni del od šole. Jaz imam drugačne poglede na to, 

zato jaz tega ne morem, ne morem. Zdaj bo pa izobraževanje na nekem področju, glej mi 

imamo sedaj, ko je bil sprejet ta zakon o varovanju okolja oziroma uporabe fitofarmacevtskih 

sredstev, usposobljene ljudi. Takoj smo se verificirali za izvajalca in izdajatelja potrdil o 

usposobljenosti za uporabo fitofarmacevtskih sredstev. Ampak to vidite, to je xxx šola, ker na 

strojni, pa elektro, pa ekonomski šoli nimajo znanj s tega področja. Ali to tam kot programsko 

iztrgati in reči, ne, to bomo pa zdaj tudi v MIC-u izvajali. MIC naj bo. Ali je lahko to blagovna 

znamka ali je lahko to prepoznaven element preko katerega gre, vendar mora pa v ozadju biti 

tudi šola. Šola mora imeti pa svojo moč. Zaradi tega pa se mora ogromno na organizacijskem 

delu dogajati, ogromno na koordinacijskem, to pa naj se opravlja tu v MIC-u.   

Pogled in strategija direktorja šolskega centra 3 se razlikuje od drugih šolskih centrov. Če je 

interes v MIC-u na enem od šolskih centrov, da se koncentrirajo kadri v MIC-u in se preko 

MIC-a vodijo vse aktivnosti do okolja, lahko z izjave direktorja šolskega centra 3 sklepam, da 

ta omogoča pripadnost posamezni šoli in večjo povezanost znotraj šole. Dopušča krepitev 

njene referenčne moči v okolju in s tega stališča ustvarjanje konkurenčne prednosti. Gre za 

organiziranje posameznih celot ali, kot pravi Foucault (1984, 141-147), za organiziranje 

analitičnega prostora:  

Disciplinski prostor teži k temu, da bi se razdelil na toliko delov, kolikor je teles ali 

elementov, ki jih je treba razvrstiti. Gre tudi za ugotavljanje navzočnosti in odsotnosti. 

Disciplina organizira analitičen prostor. 

Ta analitični prostor, ki ga organizira disciplina, ter ugotavljanje prisotnosti in odsotnosti 

'nekoga oziroma nečesa' pomeni v kontekstu trga iskanje tržne niše. To pa je jedro 

konkurence. Trg je 'zgodba' moči močnejšega. Analitični prostor, ki se širi v celoten šolski 

prostor in zajema praktično celotno področje edukacije, pa privede do novih povezav, ki se 

zopet analitično organizirajo. Po mnenju direktorja šolskega centra 2 je ravno moč šolskih 

centrov postala razlog oziroma motiv za pridobivanje še večje moči:  

Rast šolskega centra je nekako pogojevala tudi razmišljanje, da bi šolske centre, ki ni bil samo 

v »Vxxx« ampak tudi še po nekaterih drugih mestih v Sloveniji, povezali zato da bi lažje 

»parirali« nalogam, ki jih poleg rednega izobraževalnega procesa imamo ali nam jih nalaga 

ministrstvo ali nam jih nalaga okolje. To je pa razvoj novih programov, pa bolj organizirano 
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trženje izobraževalnih storitev, ki se kaže posebno v zadnjem obdobju, ko je šol vedno več, 

rednih dijakov in študentov pa vedno manj.  

Povezovanje pomeni širjenje in obvladovanje prostora, v katerem se ustvarja nov red. Hkrati 

pa je delovanje centrov, njihove povezave, aktivna vloga v družbi, ki jo povezujemo z 

referenčno močjo, številčnostjo oziroma deležem zaposlenih v celotnem šolskem polju, z 

naklonjenostjo posameznih predstavnikov ustanovitelja (države), s finančno močjo pravnih 

subjektov, s tehnološko opremljenostjo ustvarilo tudi klimo, ki je vodila v decentralizacijo 

šolskega sistema. Način delovanja centrov z delom na posameznih področjih prenove 

programov in priprave zakonodajnih rešitev pa je v praksi pripeljal do reregulacije sistema. 

To pa pomeni, da se kažejo elementi monopolnega delovanja posameznih skupin znotraj 

javnega sistema šolstva, ki med seboj tekmujejo in dokazujejo svojo moč.  

Učitelj 3 v skupinskem intervjuju meni, da relacije med konzorciji očitno niso čisto odprte. 

Praktično se to kaže v angažiranju posameznikov iz šol enega konzorcija v drugem 

konzorciju, kar vidi vodja konzorcija strokovnih gimnazij kot oviro, da bi manjši konzorciji in 

samostojne šole lahko uspešno nastopati na razpisih Ministrstva za šolstvo in šport: 

V projektu MUNUS, saj je jasno, da je naša šola takšna, da ne more konkurirati v takem 

primeru, da, MUNUS je res bil ogromen projekt. Tam se je predvidevala odgovornost, da se 

skozi tak projekt opravi prenova tristo programov. Ampak kljub vsemu smo takrat, mogoče 

smo res pogrešali bolj izrazito ali pa aktivnejšo vlogo šole kot institucije. In v resnici so naši 

strokovnjaki, štirje ali koliko je bilo takrat pritegnjenih v posamezne programe, so potem to 

pomanjkljivost čutili. Bili so povabljeni kot posamezniki, niso bili povabljeni v resnici kot 

šola. 

V izjavi se odraža način delovanja konzorcija šolskih centrov v šolskem prostoru, ki temelji 

na vključevanju posameznikov iz drugih konzorcijev ali samostojnih šol. Gre za način, ki je 

dopusten v javnem sistemu. Na področju gospodarstva pa bi to pomenilo prenos know how-a, 

ki ga prenašajo posamezniki, ko iz podjetja, v katerem so zaposleni in v njem pridobivajo 

znanje in izkušnje, med delovnim časom, v drugem podjetju za dodaten zaslužek opravljajo 

podobna dela. To kaže izjava učitelja 2 v skupinskem intervjuju:  

Multiplikatorji iz konzorcija so običajno imeli interes in so pokazali zanimanje in so hoteli 

imeti čim več informacij, da bi  imeli model in da bi ga razvili na svojem področju, na svoji 

šoli, za svoj program in bi potem predavali. Medtem kot multiplikator, ko sem prišel na drugo 

šolo, ko sem predstavil stvari, sem pa pri učiteljih čutil nek odpor do tega. Kajti vsaka dodatna 

obveznost učiteljev je predstavljala nek odpor, neko dodatno delo za njih, ki ni bilo 

nagrajevano in to jih je odganjalo od zanimanja, pa od interesa do vsega skupaj. 

Izjava učitelja 2 v skupinskem intervjuju kaže, da so učitelji različnih šol, ki so se angažirali v 

konzorciju šolskih centrov preko njihovega projekta in delovali kot multiplikatorji za uvajanje 

novih programov, zlasti na področju pristopov in sistemskih rešitev, naleteli na odpor v šolah. 

Odpor se je neposredno manifestiral proti posameznikom. Ker so ti posamezniki v vlogi 

multiplikatorjev neznani po šolah, pa ima odpor globlje razsežnosti. V bistvu gre za odpor 
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proti novim sistemskim rešitvam, ki so odraz dela konzorcija šolskih centrov. Odpor se kaže v 

različnih oblikah: kot nesprejemanje konkurence, kot boj proti močnejšim in tekma za 

enakovreden položaj v šolskem sistemu. Gre za boj proti obvladovanju in nadvladi, ki jo 

priznava tudi vodja projekta v konzorciju šolskih centrov v skupinskem intervjuju z vodji 

konzorcijev:  

Konzorcij centrov, njihova povezanost, se mi zdi, da je na nek način obvladoval slovenski 

šolski prostor in vodil razvojno politiko. Ja,  masa je bila tukaj zadaj. Samo želim še enkrat 

povedati, da v te stvari se je lahko vključil kdorkoli, ker se spomnim, kako smo mi začeli.    

Obvladovanje prostora skozi konkurenčno prednost, ki hkrati pomeni discipliniranje 

posameznikov in skupin v prostoru, je omejeno na šolski prostor. Kljub temu, da tovrstno 

discipliniranje posameznikov in skupin ni vzpostavila država neposredno, pa ima ključno 

vlogo v dopuščanju preoblikovanja prostora in v finančni podpori tovrstnega delovanja, ki pa 

ne vodi brezpogojno v višjo kakovost šol in k višjemu standardu znanja ter večji kompetenčni 

usposobljenosti dijakov. Država se je odrekla natančnemu pregledu in nadzorovanju. Že 

konec osemdesetih let je reorganizirala Zavod za šolstvo in ga preoblikovala v svetovalno 

inštitucijo in sprejela Zakon o šolski inšpekciji (1996), ki inšpektorjem ne dovoljuje dostopa 

do avtonomnega delovanja učiteljev. Vprašanje pa je, kako bo deloval v prihodnosti šolski 

sistem, ker je država zlasti na področju poklicnega in strokovnega izobraževanja prepustila 

svojo vlogo izvedbeni sferi, da je ta napisala programe in implementirala lastna pravila, ki jih 

izvaja in nadzira ter korigira tako, da lahko uveljavlja svoje cilje. Foucault (1984, 140) pravi: 

Natančnost ureditev, dlakocepski pogled inšpekcij, nadzorovanje najmanjšega delca življenja 

in telesa bodo v okviru šole, kasarne, bolnišnice ali delavnice kmalu dali laicizirano vsebino, 

ekonomsko in tehnično racionalnost. 

Gledano skozi šolsko politiko so po eni strani konzorciji ustvarili disciplino in kodirali šolski 

prostor podobno, kot pravi Foucault (1984, 141-147), da se disciplina najprej loti razvrščanja 

posameznikov v prostoru in s tehniko funkcionalnih namestitev v disciplinskih ustanovah 

(šolah, bolnicah) polagoma kodira prostor. Pri tem po Foucaultu (1984, 141-147) določenih 

mest ne opredeljuje zgolj to, da ustrezajo potrebi po nadzorovanju, po preprečevanju nevarne 

komunikacije, ampak tudi to, da ustvarjajo uporaben prostor. Kot pravi Foucault (1984, 104): 
Moč oblasti je v tem, da nikoli ne poseže vmes, da se izvršuje spontano in potiho, da je 

mehanizem, katerega učinki so med seboj povezani.  

Konzorcij šolskih centrov je z operacijo discipline množico šol, ki je delovala vsaka po svoje, 

spremenil v urejeno mnogovrstnost. Po drugi strani pa so se ustvarile okoliščine, ki 

omogočajo spremembo procesa vzgoje in izobraževanja in njegovih izidov. Država je 

omogočila priložnost za drugačen, posreden način upravljanja šolskega sistema. Pri tem imajo 

glavno vlogo in moč vodje povezav, v katerih šole delujejo. 
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4.2.5 Zaključek 

Spremembe v šolskem sistemu, zlasti s povezovanjem šol v konzorcije, so prinesle nove 

tehnike discipliniranja šolskega prostora in posameznikov v njem. Vloga posameznih 

nepovezanih šol je za šolsko politiko postala relativno nepomembna. Kreiranje sistema je 

prepuščeno velikim konzorcijem, ki jih vodijo in obvladujejo direktorji šolskih centrov. Ti so 

po svoji funkciji naravnani k ekonomskim učinkom. Ker so prevzeli in prenesli na področje 

šolstva mehanizme, ki jih poznamo v tržnem gospodarstvu (grozdenje, mreženje), kar ustvarja 

disciplino na trgu in izloča male, lahko govorimo o »sindromu velikih«. Pri tem pa se načini 

in tehnike za discipliniranje prostora kažejo v poenotenju dejavnosti, ki pomeni tudi nadzor 

dejavnosti, v panoptizmu, v politiki delovanja in v mehanizmih, ki so značilni za 

vzpostavljanje konkurence.  

Delovanje in odzivanje posameznikov in skupin odražajo besede ravnateljev: poenotenje, 

izguba avtonomije, pripadnost, prilagajanje, vključevanje, nastopanje skupaj, poslušanje, 

imeti roko čez, zapopasti, članstvo ekipe. Pomen besed odraža discipliniranje, kar z drugimi 

besedami pomeni podrejanje ali v blažji obliki prilagajanje. Gre za posameznike v šolah in 

odnose med njimi, to je za učitelje in njihove ravnatelje, ne pa za učence, ki so v šolskih 

sistemih najpogosteje predmet disciplinske oblasti. V ospredju so nosilci aktivnosti, ki se jim 

ostali prilagajajo, jim pripadajo, so pripravljeni nastopati z njimi in v njihovem imenu in se 

čutijo člani enotne ekipe, ter struktura šolskih povezav kot osnova za aktivnosti. Pri tem 

vsebina in način delovanja posameznikov izhajata iz vlog, ki jih imajo v prenovi šolskega 

sistema na šolah in znotraj povezav.  

Shematski prikaz na Sliki 6 kaže, da država izgublja, povezave šol pa pridobivajo v vlogi 

discipliniranja šolskega prostora, kar pomeni, da se moč prerazporeja z države v povezave šol.  

Aktivnosti v 'jeziku managementa' odražajo aktivnosti, ki so značilne za delovanje 

organizacij, in na terminološki ravni ne odražajo moči, ki jo pridobivajo povezave. Ko pa 

aktivnosti pogledamo v 'jeziku Foucaulta', pa je 'naboj' moči bistveno bolj očiten.  

Poenotenje, kot ena izmed tehnik disciplinske oblasti, je v slovenskem šolskem prostoru 

značilno že za šolsko prenovo v devetdesetih letih prejšnjega stoletja. Ker je bilo delovanje 

učiteljev najprej omejeno znotraj komisij na nacionalnem nivoju, nato pa v šolah, je prenovo 

izpeljala oblast. Vloga učiteljev je bila dvojna, najprej so bili orodje, nato pa predmet oblasti 

pri urejanju sistema vzgoje in izobraževanja. 

Po letu 2000 pa državna regulativa ne posega več v pravila predmetnih področij, v metodiko 

pouka ter v doktrino stroke oziroma strok. Posamezniki v šolah so zadolženi, da prispevajo k 

poenotenju in hkrati skrbijo za različnost. Gre za koncept, ko država urejanje in poenotenje 

šole drži le na nivoju regulacije, ki zagotavlja izvajanje temeljnih načel. S tem se je delno 

umaknila iz discipliniranja šolskega prostora, vlogo srednješolske prenove pa prepustila 
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izvajalcem, zlasti konzorciju šolskih centrov in drugim povezavam. To je pripeljalo k 

neformalnemu prerazporejanju državnih funkcij s šolskega ministrstva na šolske centre in 

konzorcije, ki so začeli prevzemati vlogo kreatorjev šolske politike, s tem pa tudi 

discipliniranja šolskega prostora.  

 

  disciplina 
 
 

poenotenje panoptizem politika delovanja konkurenca 
'jezik' Foucaulta 'jezik' managementa 

 
država povezave šol 

oprijemališče oblasti 
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 pogodba 
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implementacija 
programov 

sredstvo za poenotenje vsebina programov  temeljna načela  oprema, izobr. 
programi  

nenehno vključevanje sodelovanje / vključevanje 
posameznikov in 
šol v povezave 

nadzorovanje 
dejavnosti 

poročanje admin. nadzor 
nad stroški 

nadzor nad vsebino 
programov 

videti - biti viden organizacija / vpogled direktorjev 
v delovanje šol 

oblikovanje 
disciplinske družbe 

porazdelitev 
odgovornosti 

avtonomija šol hierarhija vodenja 

individualiziranje teles delitev nalog / delo na vsebinskih 
sklopih 

razporejanje sil vodenje / politika izbora 
sodelujočih 

sestava sil človeški viri / izbiranje in vključ. 
strokovnega kadra 

navzočnost in 
odsotnost 

tržna niša / prilagodljivost, 
selekcija, 
konkurenčna 
prednost 

 
 

            moč 
  

Slika 6: Shematski prikaz discipliniranja šolskega polja 

Metoda nenehnega vključevanja novih zunanjih sodelavcev v delo konzorcija šolskih centrov 

ima dvojni učinek. Ti sodelavci postajajo pripadni ideji konzorcija, hkrati pa jo širijo v 

nepovezane šole in v imenu implementacije prenovljenih programov pripravljajo tudi 

izhodišča za novo zakonodajo. To so pomembne podrobnosti in predstavljajo oprijemališče 

oblasti. Zato ima konzorcij šolskih centrov tudi oblastno vlogo pri prenovi poklicnega in 

strokovnega šolstva, ki se kaže v nadzorovanju dejavnosti, kot eni od aktivnosti za 

discipliniranje šolskega prostora (v konkretnem primeru prenove programov in 
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implementacije prenovljenih programov). Prihaja pa tudi do odporov posameznikov znotraj 

konzorcija in v nepovezanih šolah. Ti odpori so posledica različnega pogleda na 

organiziranost, na vsebino dela, na pogoje in način dela. Šolski centri in njihovi direktorji pa 

se trudijo pridobiti privolitev oziroma poslušnost države, da v zakonodajo implementira 

dognanja konzorcija oziroma da posodi pečat svoje avtoritete. Tako moč prehaja z Ministrstva 

za šolstvo in šport v konzorcij šolskih centrov, ki ga zastopajo na najvišjem nivoju vodenja 

direktorji največjih šolskih centrov. 

Tehnika delovanja konzorcija šolskih centrov, ki temelji na vključevanju posameznikov iz 

šol, omogoča vpogled v šolsko mrežo, ki je prepletena po vsej državi. Vodje konzorcija in 

direktorji šolskih centrov imajo preko učiteljev drugih šol, ki so vključeni v konzorcij, 

informacije in vedenje o tem, kako posamezne šole delajo, kako izvajajo prenovljene 

programe in v kolikšni meri upoštevajo predloge konzorcija. Šole oziroma učitelji izven 

konzorcija so opazovani – so objekt, konzorcij šolskih centrov oziroma direktorji šolskih 

centrov pa so opazovalci – so subjekt. Konzorcij šolskih centrov postaja posplošena forma 

panoptika, zlasti v pojmovanju tehnologije, iz katere izhaja dvojica: videti – biti viden. 

V strukturi konzorcija s poslovodečim partnerjem in člani obstaja hierarhija odgovornosti, 

delitev vlog in denarja ter kontrolni mehanizmi, ki pogojujejo izplačila. Gre za vpogled enih v 

delo drugih, za odločanje enih o delu drugih, kar vodi v položaj nadrejenosti oziroma 

podrejenosti. Šolski centri predstavljajo strukturo, ki si je preko konzorcija centrov pridobila 

'oblast', katere značilnost je podrejanje lastnim ciljem in interesom, posledica pa je 

vzpostavljanje odvisnosti šol izven konzorcija pri izvajanju primarnega programa. 

Premišljena vloga posameznih subjektov omogoča 'tehnologijo' discipliniranja, ki je hkrati 

politika delovanja in oblastna tehnika.  

Čeprav je vloga subjektov v konzorciju šolskih centrov lokalizirana in postavljena od znotraj, 

je tako trdna, da jo posamezniki sprejemajo za svojo in čutijo, kot da je postavljena od zunaj. 

To pomeni, da ima v šolskem centru ne glede na število šol posameznik svojo vlogo,  ki se 

praviloma navzven in navznoter kaže kot urejenost sistema, kar ustvarja videz reda. Ta pa je 

pogojen s politiko vodenja, ki jo lahko imenujemo razporejanje sil.  

V osnovi gre za omejeno avtonomijo in odgovornost posameznikov v sistemu. Delovanje sil, 

ki izvira iz oblastnih struktur organizacijskega modela pa daje moč in vpliv v okolju. 

V šolskih centrih in njihovi povezavi v konzorcije vloga posameznikom omogoča elemente 

poveljevanja. Zato se v šolskih centrih in konzorciju šolskih centrov sestavljajo sile, ki 

oblikujejo 'paradržavni' aparat. Ta pa deluje samostojno oziroma uveljavlja svojo moč do 

drugega – državnega aparata. Z načinom notranjega delovanja, z notranjo regulativo in 

ponujanjem rešitev na sistemski ravni 'paradržavni' aparat tekmuje z državnim aparatom in se 

promovira kot konkurenca, ker je državni aparat tog in mu je očitano nepoznavanja 

izvedbenega nivoja.  
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Moč je v velikih centrih denar. Veliki subjekti se grupirajo v konzorcij in v disciplinskem 

prostoru, ki ga imenujemo šolski prostor, nastopajo konkurenčno in pri tem uporabljajo tržne 

mehanizme delovanja. Učenci, ki zaključujejo osnovno šolo, postajajo 'surovina', javni šolski 

centri pa do osnovnih šol nastopajo s tipičnimi tržnimi mehanizmi, kot so promocija, 

donatorstvo, osebni stiki, in utrjujejo svojo pozicijo. 

Pri tem gre za organiziranje posameznih celot oziroma za organiziranje analitičnega prostora. 

Ta analitični prostor, ki ga organizira disciplina, ter ugotavljanje prisotnosti in odsotnosti 

'nekoga oziroma nečesa' v prostoru, pomeni v kontekstu trga iskanje tržne niše. Analitični 

prostor, ki se širi v celotno šolsko polje in zajema šolsko vertikalo, vodi v nove povezave, ki 

se zopet analitično organizirajo. Moč šolskih centrov postaja razlog in generator za 

pridobivanje še večje moči. To pa je jedro konkurence in trga, ki je 'zgodba' moči močnejšega. 

Gledano skozi šolsko politiko je konzorcij ustvaril disciplino in kodiral šolski prostor. 

Konzorcij šolskih centrov je z operacijo discipline množico šol, ki je delovala vsaka po svoje, 

spremenil v urejeno mnogovrstnost. S tem so se ustvarile okoliščine, ki lahko vplivajo na  

spremembo procesa vzgoje in izobraževanja ter njegovih izidov. Skupini direktorjev pa je 

preko konzorcija omogočen nadzor nad delovanjem srednješolskega sistema.   

4.3 �adzor 

V  demokratičnih sistemih je oblast porazdeljena na pravosodno, zakonodajno in izvršilno. 

Zakonodajna oblast deluje bolj ali manj neodvisno. Izvršilna oblast pa preko svojih organov 

nadzira delovanje sistema, ki ga z zakoni, pripravljenimi v izvršilni oblasti, vzpostavlja 

zakonodajna oblast. Vloga zakonodajne oblasti pa je tudi nadzor delovanja izvršilne oblasti. 

Gre za mehanizme nadzora, ki so vzpostavljeni na posameznih področjih. Foucault (1984, 96) 

pravi: 

Poleg pravosodnega aparata mora obstajati še nadzorovalni organ, ki mu bo neposredno na 

voljo in ki bo omogočal preprečevanje zločinov – če so že storjeni, da bodo prejeli storilce; 

policija. 

Nadzorni organ – organ izvršilne oblasti na področju šolstva – je šolska inšpekcija, ki na 

osnovi Zakona o šolski inšpekciji (1996) neposredno nadzira delovanje šol. Obstajajo pa tudi 

druge inšpekcije, ki imajo pristojnost nadzora nad posameznimi področji delovanja 

(zdravstvena, požarna, delovna, tržna, proračunska itd). Poleg inšpekcijskih služb pa so 

znotraj šolskega prostora in posameznih institucij vzpostavljeni tudi mehanizmi nadzora, ki 

neposredno vplivajo na delo posameznikov in skupin. Sem sodijo različna poročila, organi, 

kot je svet šole, šolska dokumentacija, v zadnjem času pa  tudi samoevalvacija. Med 
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mehanizme nadzora lahko uvrstimo tudi personalizacijo vodenja,54 ki ima sicer drugačen 

namen. V svojem bistvu pa prav tako pomeni nadzor. 

4.3.1 Personalizacija vodenja 

Čeprav so v delovanje tako šolskih centrov, kot tudi konzorcijev vključeni številni učitelji, 

ravnatelji, direktorji in zunanji sodelavci, pregled organiziranosti in pooblastil posameznikov 

kaže na hierarhično organiziranost, v kateri so hierarhično postavljeni subjekti nadzora. Svet 

zavoda nadzira direktorja, direktor nadzira ravnatelje, ravnatelji nadzirajo učitelje, učitelji pa 

nadzirajo dijake. Formalno na ravni institucije torej ni možno trditi, da je oblast in moč 

skoncentrirana v posamezniku. Dejstvo pa je, da ima vsak posameznik svojo vlogo in skupaj 

predstavljajo 'stroj', ki diktira delovanje šole, šolskega centra ali konzorcija. Na mikro nivoju 

torej vsi posamezniki, ki producirajo organizacijski aparat, tvorijo oblast. Foucault (1984, 

177) pravi:  

Oblasti v hierarhičnem nadzoru disciplin ni mogoče prijeti kot kakšno stvar, ne prenaša se kot 

kakšna lastnina; deluje kot mašinerija. Če je že res, da ji njena piramidna organizacija daje 

»vodjo«, pa zato ves aparat producira »oblast«. 

 V šolah in konzorcijih gre v osnovi za mehanizem, ki se tudi sam nadzira. Posamezniki, ki na 

različnih nivojih vodijo druge posameznike, pa izbirajo način vodenja. 

V Prilogi 8 so izjave udeležencev v intervjuju, ki kažejo na določeno stopnjo personalizacije 

vodenja, katerega značilnost je 'one-to-one leadership', vodenje prilagojeno posamezniku. 

Izjave kažejo na to, da so zlasti v največjem slovenskem konzorciju direktorji šolskih centrov 

obdržali oblast in nadzor, pri tem pa skušajo motivirati sodelavce, da sledijo ideji vodje. 

Direktorji imajo vlogo 'suverena', za katerega Foucault (1984, 56) pravi:  

Suveren v usmrtitvi ni navzoč le kot moč, ki maščuje zakon, temveč tudi kot sila, ki lahko 

ustavi tako zakon, kot maščevanje. Le on sam odloča o tem, ali bo opral žalitve, ki so mu jih 

prizadejali; svojim sodiščem je sicer res zaupal skrb za izvajanje svoje kaznovalne oblasti, 

vendar si te oblasti ni odtujil; v celoti jo je obdržal in tako lahko odpravi kazen ali pa jo da 

poostriti. 

V 'jeziku Foucaulta' direktorji svoje oblasti niso odtujili kljub temu, da so v šolskih centrih 

oblikovali kolegije kot posvetovalne organe, v konzorcijih pa imenovali vodje konzorcijev. Z 

načinom delovanja, ki temelji na izdelani strukturi vodenja, z nadzornim odborom – svetom 

                                                 
54 Personalizacija vodenja pomeni način vodenja, ki upošteva posameznika. Riddestrale in Nordstrom 
(2002) poudarjata štiri med seboj enkovredne naloge sodobnih vodij (usmerjanje, eksperimentiranje, 
izobraževanje in personalizacijo). Personalizacija vodenja upošteva razlike med posamezniki, ker 
posameznike zanimajo in motivirajo različne stvari. Pomeni vodenje prilagojeno posamezniku »one – 
to – one  leadership«. 
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šole, ki ga sestavljajo s svojo večino, dokazujejo, da so oblast v celoti obdržali. Če navzven 

delujejo odprto, pa izjava ravnatelja v šolskem centru 1 kaže povsem drugačno sliko. Kaže na 

obvladovanje posameznikov znotraj šolskih centrov in konzorcija:  

Vsak od direktorjev centrov v konzorciju šolskih centrov je na sestanek konzorcija prihajal 

vedno še z enim ravnateljem. Naš direktor je šel vedno sam. In da se sploh kaj dogaja in kako 

se dogaja, smo mi pogostokrat bili informirani od direktorjev drugih centrov ali pa ravnateljev 

v drugih centrih, s katerimi smo imeli zelo dobre osebne odnose. Tako smo se dogovarjali, kaj 

se dogaja na nivoju konzorcijev. Pri nas smo pogodbo videli, ko je bila sklenjena. Stvari, o 

katerih se dogovarjajo na konzorciju, so predstavljene na kolegiju kot dejstva in ne kot 

razvojna vprašanja.  Glavna poanta je moč, tudi proti državni politiki in proti sredstvom, ki bi 

se razpršila po neki logiki, dajmo vsakemu malo. Skratka ja ena moč tudi proti nepovezanim 

šolam. Ja, moč, tovrstna, da se obvladuje šolski prostor. 

Direktorjem daje položaj možnost in priložnost za uveljavljanje moči. Moč pa oscilira z 

ravnanji, ki so povezana s poverjanjem in odločanjem ter z identifikacijo posameznika s 

funkcijo ter z njo povezanim delovanjem. Delovanje pa se po mnenju direktorja šolskega 

centra 3 kaže v vodenju centra oziroma konzorcija, ki ga po presoji spremlja tudi pritisk na 

podrejene:  

Kot direktor šolskega centra menim, da kot organ vodenja moraš imeti neko ingirenco in moč. 

Pa ne da jo izkoriščaš, ampak položajno. V enovitih šolah je vprašanje, če je v isti relaciji 

ravnatelj, ki vodi šolo, in recimo vodja strokovnega aktiva. Jaz mislim, da nekako po utežeh 

ne gresta. Tudi če ima ravnatelj na kakšni šoli strokovni tim, ni tega feedbacka, ni te 

subtilnosti ali pa tega transferja, kot se lahko tu med nami v kolegiju dogodi. Prevzamemo na 

eni strani odgovornost, na drugi strani odločnost, na tretji strani pa tudi pritisk, če je treba. 

Velikokrat je pri nas kolegij odločil, menim da napačno. Učiteljem pa pravim: Res je. Imate 

pravico vsakih pet let nas tehtati pa reči, čujte odločali ste se napačno. 

Po navedbah direktorja torej učitelji in drugi zaposleni nimajo pravice ugovarjati odločitvam 

direktorja, še manj, nimajo pravice sodelovati pri odločanju. Pravica, ki jo priznava, je pravica 

do mnenja pri izbiri ravnatelja oziroma direktorja, ki je zakonsko predpisana. Čeprav je z 

določbami v 49. členu ZOFVI (1996) kot primarna naloga ravnatelja navedeno pedagoško 

vodenje, je iz izjave ravnatelja šole v šolskem centru 1 moč razbrati, da direktor prevzema 

dominantno vlogo:  

Ravnatelji v centru so le za pedagoško vodenje zaradi izrazito dominantne vloge direktorja, 

izrazito, izrazito dominantne. Direktor ima strašno potrebo po tem, da ima vse v svojih rokah. 

Da pa zaradi števila stvari, ki se dogajajo, ne more imeti v vse vpogled, postaja v bistvu 

neučinkovit. Ima željo po tem, da vidi vse, in po drugi strani občutek, da pa mogoče res nebi 

bilo treba ljudi kontrolirati, da so že toliko samostojni. Skratka, kadar ima občutek, da ni 

ogrožen, pusti, kadar ima občutek, da ga nekaj ogroža, bdi nad tem. Strašno pomembno mu je, 

kaj bodo drugi rekli. Če mu nekdo v štosu reče: Ja ta stvar ti je zadnje čase ušla, potem se vrže 

samo na to zadevo in potem samo to pili, ne vem koliko časa. 
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Ker direktor šolskega centra razpolaga s sredstvi in jih razporeja, mu je dana pravica 

odločanja. To pa jemlje moč ravnateljem, jih postavlja v podrejen položaj in depriviligira 

pomen pedagoškega dela. Hkrati pa se ravnatelji čutijo kot del ekipe direktorja, kar vidim v 

izjavi ravnatelja šole v šolskem centru 1:  

Direktor šolskega centra  je po ustanovitvenem aktu in po vlogi oseba, ki koordinira delo 

ravnateljev. To mu je osnovna naloga in to mu tudi poje največ energije znotraj centra. To je 

bilo mnogokrat videno. Sedaj funkcionira tako, da je enkrat na teden kolegij. Kolegij bi moral 

biti namenjen določanju skupnih vprašanj, odločanje o skupnih stvareh. Je posvetovalni organ 

direktorja, kar pomeni, da bi kolegij ves čas deloval kot njegova zelo pomembna desna roka. 

Direktorjev pogled na vodenje je od zgoraj navzdol, iz izjave ravnatelja šole v šolskem centru 

1 pa je zaznati interes po vodenju od spodaj navzgor. Če direktor šolskega centra skupaj z 

ravnatelji producira oblast, pa gledano skozi Foucaultov koncept moči ima direktor vlogo 

'suverena' in odločilno vpliva na celoto, kar odraža izjava ravnatelja šole v šolskem centru 1:  

V šolskem centru je direktor sedmih ravnateljev, kar pa postaja, zelo, zelo težko. In tukaj je 

kvantiteta izrinila kvaliteto. Tukaj je sedaj začela postajati avtonomija ravnateljev večja, ker je 

nemogoče vse tako držati pod komando, kot bi želel. Z ravnatelji, torej kolegij, deluje enkrat 

na teden. Moram reči, da zadnjih pet let ni nastal niti en sam zapisnik, tako da se je izrazito 

težko na kakršnekoli stvari sklicevati. Direktor deluje tako, da je bolje reševati zadeve 

individualno kot pred vsemi. Ko ga ne moreš premagati s svojim modelom, se podrediš, in 

tako smo potem vsi funkcionirali. Kar smo želeli doseči, smo dosegli na štiri oči. 

V dogovarjanju 'na štiri oči' je tudi 'personalizacija vodenja' direktorja in s tem krepitev 

njegove vloge ter vplivanje na posameznike, ki jih s tem tudi nadzira in ustvarja razmere, da 

dolgoročno ohranja obstoječi 'aparat', kar kaže izjava direktorja šolskega centra 3: 

V šolskem centru imamo mi direktorja že praktično od leta 1996. To je oficielno imenovan 

direktor, takrat v skladu z ZOFVI, pred tem je pa bil ravnatelj centra in imeli smo tudi 

ravnatelje šol. Tako da bi rekel, da še takrat, ko je občinska oblast imela večino ingerence na 

srednješolskem izobraževanju, je že bil narejen ta organogram oziroma tudi ta struktura 

vodenja. In ta se je ohranila vse do današnjih časov z nekimi manjšimi preimenovanji. V zvezi 

s tem bi mogoče malo ločil poslovodenje pa pedagoško vodenje. Ker menim, da sta dva 

segmenta, ki se kar presneto ločita med seboj, in menim, da je vredno, da jih obravnavamo 

različno. 

Vpliv 'personaliziranega vodenja' daje občutek pripadnosti (Riddestrale in Nordstrom 

2002).Ta pa ustvarja zavedanje moči, ki ga srečamo tudi na nižjih nivojih. Vodja projekta v 

konzorciju šolskih centrov je v skupinskem intervjuju z vodji konzorcijev izjavila:  
Imam občutek ali pa čutim, da na nek način vodimo šolski sistem. Kreiramo bodočnost 

šolskega sistema.  Ja.  

Občutek biti vodilni, glavni pri urejanju šolskega sistema in vodenja šolske politike pomeni 

nadzorovati sistem. Pri tem pa je pomembna delitev vlog konzorcijskih partnerjev. Po mnenju 
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vodje konzorcija višjih strokovnih šol, ki delujejo v šolskih centrih, je odločilna vloga 

poslovodečega partnerja:  
Pri nas je absolutno poslovodeči partner tisti, ki generira, ki daje pulz, ki spodbuja, ki vodi. 

Tukaj smo se mi vsebinsko naslonili na neke aktivnosti skupnosti višjih šol, pa tam zelo 

sodelujemo pri nekaterih aktivnostih. Ampak še tam smo se dogovorili, do so oni prenesli na 

konzorcij vodenje razvoja. In so se dejansko  uspešni strokovnjaki vključili v konzorcij. Veste, 

potem je odvisno od partnerja do partnerja, koliko ima kdo pobude. Poslovodeči je bil ves čas 

tisti, ki je bedel in spodbujal in potiskal naprej. Je definitivno to tisto ključno. Drugače ne bi 

šlo. 

To pa zopet kaže na hierarhično strukturo, ki je temelj nadzora. Če bi šlo pri delovanju 

konzorcijev le za interes po delovanju sistema in iskanju optimalnih rešitev, ne bi prihajalo do 

napetosti in nasprotij med posamezniki in šolami, ki so vključene v projekte. Po mnenju 

učitelja v skupinskem intervjuju gre za pozicijo v strukturi, ki jo želijo posamezniki dobiti 

oziroma ohraniti:  
Sestanke konzorcija mogoče lahko pogledam iz enega drugega zornega kota. Ampak ljudje 

smo pač ljudje. Nekdo je užaljen, če se njegov predlog ne sprejme, ali pa hoče biti na vsak 

način uveljavljen ali pa se uveljaviti s svojo idejo. Imamo šolo v Pxxx, ki hoče biti toliko višje, 

in če se njihovih idej ne sprejema, potem je to, kaj vem, užaljenost. Ampak vendarle moramo 

gledati v dobrobit dijaka. 

Interes direktorjev torej presega meje delovanja na področju vzgoje in izobraževanja mladine. 

Kot pravi v intervjuju ravnateljica samostojne šole, sega v pore šolskega sistema in šolske 

politike:  
Pri konzorciju šolskih centrov gre morda tudi za osebni interes. No, mogoče tudi. Gre za 

skupino ljudi, ki deluje vzporedno ministrstvu. To je čisto na tej ravni. Ja, jaz se bojim, da je 

to tako. S tem da seveda del ministrstva to dopušča oziroma tudi sodeluje kot siva eminenca 

zraven, saj vemo, o čem govorimo, ne. Ja. On ne bo nikoli priznal. Ampak jaz sem bila zraven 

na sestanku, preden je prišel razpis za konzorcije ven, ne, in sem pač poslušala. Tako je. Ne 

vem, kako bi se jaz počutila in kako bi govorila, če bi bila tudi sama del tega. Verjetno bi mi 

potem to tudi ustrezalo, ker bi ustrezalo naši šoli. Ne vem, koliko bi bila pa potem načelna, da 

to ni v redu. Dijaki pa imajo tudi koristi v tem smislu, ko lahko center prej pridobi kakšen 

program. Imajo večjo izbiro. Ampak jaz trdim, da morajo tudi drugje biti možnosti izbire in da 

to ne more biti pogojeno s centrom. 

Vsekakor je tako pri direktorjih kot tudi pri vodjih konzorcijev njihovo odzivanje povezano z 

utrjevanjem lastne pozicije, ki s stalnim nadzorom aktivnosti in prezentiranjem tega navzven 

pridobivajo na moči. Vodenje spremlja nadzorovanje nižjih struktur, omejevanje 

samostojnosti in s tem povezane avtonomije ter ustvarjanje notranje klime organizacije. Izven 

formalnih struktur v obliki centrov in konzorcijev pa obstajajo stiki med učitelji iste stroke, 

ravnatelji šol s sorodnimi programskimi področji in stiki posameznikov. Ravno ti osebni stiki, 

razgovori in izkušnje po mnenju ravnateljice samostojne šole ustvarjajo prepričanje o skupini 

močnih posameznikov, ki vpliva na šolsko politiko: 
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Imam občutek, da na odločitve ministrstva vpliva lobij skupine direktorjev šolskih centrov, ki 

so povezani v konzorcij. V bistvu o tem govorim. Ko govorim o konzorcijih, imam v bistvu 

pred sabo konkretne ljudi. Konzorcij verjetno funkcionira pri odločitvah kot neka zaprta 

skupina. Potem v izvajanju že gre zelo na širino, ampak politiko pa sigurno vodi samo ozka 

skupina. To so direktorji šolskih centrov, pa kakšen ravnatelj je mogoče še zraven. Ti so 

sposobni, so si dobro to zamislili. Ampak tisti, ki ostajamo zunaj, s tem nismo čisto zadovoljni 

oziroma nismo zadovoljni s tem, da bi se konzorcij jemal kot tako enakopraven partner 

ministrstvu. 

Uveljavljanje vpliva na vodilne strukture ministrstva in udejanjanje tega vpliva daje moč 

direktorjem. Če torej vpliv povečuje moč, moč povečuje varnost. Varnost, da ostaneš/da si 

ugnezden v funkciji, prost pri poslovanju, pomeni biti nenadzorovan. To daje občutek 

lagodnega vladanja. To ve in priznava tudi ravnatelj šole v šolskem centru 1, ki pravi:  

Direktor šolskega centra tesno sodeluje z ministrstvom. Tako da je bil pri oblikovanju 

katerekoli od zelo pomembnih stvari, kot so akti, vedno konzultiran, vedno vprašan, vedno je 

sodeloval. Ali so bile njegove želje vedno realizirane, ti ne morem povedati, ne vem, kakšno 

moč je imel tam pri tem. Bil je pa vedno zraven, zadnje verzije je videl, čeprav je to spretno 

pred nami skrival. Vse, kar je prišlo, je prišlo kot tako zelo presenetljivo, pa v resnici ni bilo. 

Vpliv in moč direktorjev oziroma navedbe ravnateljev o moči direktorjev potrjuje tudi izjava 

direktorja šolskega centra 3:  

Menim, da imamo vpliv na ministrstvo, da lahko usmerjamo politiko. Verjetno je del, bom kar 

rekel, osebno preko mene. Se pravi, ker sem veliko sodeloval, in pa tudi kolegi so močno 

vključeni. Tako, da recimo Bxxx, je bil v celem zakonodajnem delu vključen na področju 

pravilnikov, ki urejajo šolski red in pa znanje ter minimalne  standarde. Tam je Bxxx zelo 

močan. Kolega Rxxx praktično pri vseh zakonih sodeluje. Se pravi Zakon o poklicnem, Zakon 

o višjem, Zofki, zadnji spremembi. Tudi pri Zofki so mene sedaj fejst angažirali. Kolega Byyy 

je vključen v praktično vse, kar se na področju živilstva in biotehnologije dogaja v Sloveniji. 

Je non stop vpet. Tako da, ja. Menim, da imamo na eni strani priložnost sugerirati, na drugi 

strani imamo možnost kritične pripombe ali pa kritične opredelitve in tudi v danih trenutkih 

usmeriti v določena razmišljanja. Mislim, da imamo tako.  

Direktor navaja, da so posamezniki s šolskega centra člani v organih in komisijah, ki 

oblikujejo rešitve za delovanje šolskega sistema. To s stališča personaliziranega vodenja 

pomeni večjo motivacijo posameznikov, ker jim direktor omogoča aktivnosti v nacionalnih 

organih in komisijah. S stališča direktorja pa je to nadzor nad sistemom in delitev vlog.  

4.3.2 Hierarhija (delitev vlog) 

Delujoči sistem vedno sestavljajo skupina ali skupine posameznikov, ki se organizirajo v 

določene strukture in si na ta način pripišejo pomen in vlogo. 'Vrednost' vloge pa narekuje 

hierarhijo. Foucault (1984, 275) pravi:  
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Policijska kontrola je splošno nadzorovanje prebivalstva, – »nema, skrivnostna, neopazna 

budnost« – je oko vlade, ki je nenehno odprto in enako bdi nad vsemi državljani, ne da bi jih 

pri tem izpostavilo kakršnemukoli prisiljevalnemu ukrepu. Vsa ta nadziranja zahtevajo 

organiziranje hierarhije, ki je delno uradna, delno pa tajna. 

Šolski sistem je s svojim delovanjem v času 'razcveta' šolskih centrov in konzorcijev dopustil 

organiziranje hierarhije, ki je omogočala nadzor. Vprašanje je, kdo je koga nadziral. Če 

Foucault govori o policijski kontroli in oblastnem nadziranju, iz česar sledi moč države, pa v 

konzorcijih in njihovi vlogi v šolskem sistemu direktorji šolskih centrov vršijo nadzor nad 

delovanjem šol in nad vladajočimi strukturami šolskega sistema. Direktorji z vzpostavljeno 

hierarhijo preko šolskih centrov in konzorcija v šolah vodijo prenovo in implementacijo 

prenovljenih programov, državne uradnike pa usmerjajo pri pripravi zakonodaje. Iz tovrstnega 

'oblastnega nadziranja' sledi moč direktorjev šolskih centrov. V Prilogi 9 so izjave, ki 

odražajo hierarhično zasnovo nadzora. Gre za premišljeno delitev vlog. Pedagoško vodenje, 

ki je poverjeno ravnatelju, je locirano znotraj zavoda in je v funkciji nadzora realizacije 

programa in notranjega miru, kar vsebuje izjava ravnatelja šole v šolskem centru 1:  

Ravnatelj v šolskem centru je avtonomen v pedagoškem smislu, čisto do konca. Je  avtonomen 

pri izboru kadra, pripravlja predlog zaposlitve, v obravnavi dijaka, pri napredovanjih učiteljev, 

pri izboru interesnih dejavnosti, pri dodatnem programu. Pri sodelovanju z okoljem nam je 

tudi precej prepuščal. Je pa recimo določene stvari držal, podjetje Kxxx je vedno držal sam. 

Tu ravnateljica, ne vem zakaj, ni imela vstopa. Potem se je nekaj časa tako obnašal do podjetja 

Rxxx in do Txxx-ja. Sponzorstvo je tudi  vztrajal, da je njegova stvar. 

Izjava odraža delitev vlog. Delitev vlog pa omejuje avtonomijo. Če je dejavnost na področju 

sponzorstva izvzeta iz pristojnosti ravnatelja, ta izvzetost prav tako pomeni omejitev. In ker je 

sponzorstvo dvostransko dejanje, ki terja pogodbo in znotraj nje 'menjavo', je direktor v vlogi 

tihega nadzornika dejavnosti sponzorstva. Gre za povezavo med vlogami v hierarhični 

strukturi organizacije in med vsebinskimi področji delovanja, pri čemer, na osnovi izjave 

direktorja šolskega centra 2, direktorji pedagoškemu vodenju pripisujejo manjši pomen in ga 

tudi s stališča nadzora prepuščajo ravnateljem: 

V šolskem centru je na vrhu direktor. Kolegij je v bistvu izvršilni organ. Na kolegiju se 

dogovarjamo, dogovorimo in potem te naloge pač realiziramo. Kar se pa pedagoškega procesa 

tiče, pa kadre imamo na vrhu, ampak drugače so pa šole z ravnateljem in učiteljskimi zbori 

samostojne. In pedagoški proces pač peljejo tako, da je čim bolj kvaliteten. Glede prostorov, 

opreme, pa tudi učiteljev pa ni kaj, ne, je to maksimalno izkoriščeno, tudi optimalno 

izkoriščeno. O kakšnih viških se do sedaj, hvala Bogu, še nismo pogovarjali, ker to pač znotraj 

šolskega centra rešimo. Tudi dijaki imajo možnosti. Če se vpiše v gimnazijo, pa tam ne more 

zacveteti, lahko zacveti v 30 drugih programih, ni problem. 

Delitev vlog med direktorji, ravnatelji in vodji enot v strukturi in organizaciji dela šolskega 

centra omogoča optimalno delovanje centra. Za optimizacijo delovanja imajo po mnenju 

direktorja šolskega centra 2 šolski centri organizirane MIC-e:  
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MIC je pa šola skupnega pomena. Kar se praktičnega izobraževanja in teh stvari tiče imamo 

organizirano tam. Čeprav učitelji praktičnega pouka spadajo organizacijsko ali pa funkcijsko 

pod šolo, kar se pedagoškega procesa tiče. Ampak organizirani so pa v MIC-u in jih tudi tam v 

narekovajih izkoristimo optimalno, da ob praktičnem pouku lahko počnejo še druge stvari, ki 

jih v MIC-u organiziramo. 

Direktor je z nadzorno vlogo vključen tudi v MIC-u. Dvojnost njegove vloge potrjuje izjava 

ravnatelja MIC-a v šolskem centru 1:  

Moja vloga je vodja MIC-a. Po sedanjem ustanovitvenem aktu sem vodja MIC, ki me imenuje 

direktor kot vodjo posebne organizacijske enote, in moram skrbeti, da pripravim načrt dela, 

sodelovanje s partnerji in tako naprej. In imamo znotraj nadzorni odbor, tako imenovani odbor 

za razvoj MIC-a. To je tako, kot ima šola svet zavoda. Vendar ima svet zavoda ta nadzorni 

odbor kot posvetovalno telo. V tem odboru za razvoj MIC-a je direktor, jaz kot vodja MIC-a,  

predstavniki naših soustanoviteljev oz. trije predstavniki podjetij, potem pa so noter tudi 

predstavniki treh programskih področij, ki jih mi pokrivamo,to so lesarstvo in gradbeništvo, ki 

je eno programsko področje, elektro in računalništvo ter strojništvo. Predstavnik za strojništvo 

je potem tudi vezni člen med strojno šolo in MIC-em in je formalno  organizator 

izobraževanja za področje strojništva. 

Dvojnost je v tem, da je po eni strani direktor član posvetovalnega organa kot član 

nadzornega odbora MIC-a, po drugi strani pa je odgovoren za njegovo poslovanje in 

delovanje znotraj šolskega centra. Gre za dvojnost, ki si jo lahko razlagam s potrebo po 

nadzoru posameznih delov in hkrati s potrebo po vplivanju na politiko delovanja. Delitev 

vlog, ki je hierarhično urejena v šolskih centrih in pomeni tudi nadzor dejavnosti, pa generira 

podobno delitev tudi v konzorciju šolskih centrov. Gre za podoben vzorec, ki ga ustvarjajo isti 

akterji – direktorji šolskih centrov. Visoki državni uradnik vidi v tem slabost:  

Slabost konzorcija je to, da  še vedno mogoče manjše šole ne zaupajo tej veliki, ker smatrajo, 

sedaj me bo požrla. Marsikdo to težko sprejme. Sam sem doživel  tudi to, da je en ravnatelj  

zaradi konzorcijev dejansko izbruhnil in tako dalje. Kar se pravi, da je vendar še ta prisotnost, 

da sem jaz šef in drugi (op. vodja konzorcija) mi ne more ukazovati. Vendar biti šef za prazno 

šolo ali pa šolo, ki ti crkuje, ne vem, koliko časa si lahko. Kar pomeni, da so tudi negativne 

posledice takega pretiranega združevanja, da se potem lahko manipulira zadeva v oblasti par 

ljudi. To je treba paziti, kje je meja. Moje mnenje, kje je meja in kako veliki so lahko centri,  

je, da med dva tisoč in tri tisoč  dijakov/.../.  Saj pravim, velika so še nezaupanja nepovezanih 

šol. 

Visok državni uradnik slabosti ne vidi na nivoju samih centrov in konzorcijev, pač pa na 

nivoju šol, ki niso znotraj tega velikega 'pogona', ki mu ravno velikost, organiziranost in 

delitev vlog dajejo moč in vedno večjo nedotakljivost v šolskem sistemu. Čeprav posamezniki 

te moči kljub temu, da se je zavedajo, ne priznavajo, pa vodja največjega projekta v 

konzorciju šolskih centrov odkrito priznava ključno vlogo pri vodenju:  
Dajmo reči, da gre za projekt, pa si dajte vi predstavljati, recimo to, kar imate sedaj. Imeti 

petdeset konzorcijskih partnerjev. Od zadaj stoji birokracija. Zaradi tega sem rekla, da je to 
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kalvarija. Zaradi tega vedno, tudi če gremo na državni nivo,  ja ne more cela Slovenija voditi 

Slovenije, ampak jo vlada. Ampak ne v tistem smislu, mi smo tam, vi ste tam, nimamo 

nobenega stika. Ne v tem smislu. Zaradi  organizacije je to pomembno, ker tudi recimo, ena 

vas bo imela krajevno skupnost. Ker ne more cela vas usmerjati cele vasi, ampak bo ena 

skupina delala, ki bo te stvari usmerjala. Jaz mislim, da tudi v tujini s takega stališča je 

izhajalo in jaz tukaj vidim s takega stališča. Ne s stališča moči in nadvlade, ampak s stališča, 

ker organizacijsko enostavno ne vidim drugačne možnosti. 

Delitev vlog je utemeljena z racionalnostjo in zmožnostjo delovanja. Rituali v obliki 

sestankov, pregleda realizacije in sprejemanja novih sklepov pa utrjujejo vlogo posameznih 

struktur. Na to kaže izjava vodje projekta v konzorciju šolskih centrov:  
Mi imamo mesečno kolegij. Mi to tako imenujemo. To pomeni, da jaz sklicujem kolegij, v 

katerem so vodje vseh nalog, ki jih mi imenujemo. Na tem kolegiju, isto kot bi imeli kolegij na 

šoli ali kjerkoli, vidimo, kaj se je zgodilo v zadnjem mesecu, kakšni so problemi, težave in kaj 

je potrebno izboljševati. Če je potrebno, naredimo še kakšno dodatno srečanje. To je odvisno 

od trenutne problematike. No,  pa jaz še sklicujem nadzorni odbor na dva meseca. Na kolegiju 

pripravimo določene sklepe tudi s pomočjo ostalih in zunanjih sodelavcev in drugih članov in 

potlej nadzorni odbor te predloge potrdi in se jih pač sprejme kot sklepe, kot tisti najvišji. 

Vodja projekta deluje le v okviru pooblastil. Pooblastila pomenijo omejitev dodeljene vloge 

oziroma predstavljajo inštrument za vzpostavitev hierarhije nadzora. Iz izjave vodje projekta 

konzorcija šolskih centrov razberem, da ko posameznik izvaja nadzor navzdol, pristaja na 

nadzor od zgoraj: 

Drugače mi da nadzorni odbor pooblastila, da pač tudi sama nekatere stvari odločim, brez da 

bi njih spraševala za to. Ker jaz zmeraj pravim, da projekt je živa stvar in to je razvoj, to 

pomeni, da se vmes lahko zgodi marsikaj. Zaradi tega ne bom nikoli zagovarjala, da tiste 

kazalnike, ki jih zafiksiramo na začetku, da jih ni možno spreminjati. Potlej je brez veze, da 

imamo projekt, potlej ne spreminjamo sistema in se ne gremo razvoj. Vsakič, ko je vključena 

masa ljudi, ali pa tudi, če je malo ljudi, ljudje smo živa bitja in smo različni in razvoj je tudi 

nekaj takega, so  različne ideje.  

Delitev vlog v konzorcijih je natančno določena. Določeno je, v katere strukture lahko 

vstopajo posamezniki, ki niso neposredno vključeni v izvedbo projektov. To pa pomeni, da 

takšna struktura omogoča posameznikom, da ostanejo vodilni – v vrhu hierarhije. S tem 

ohranjajo pozicijo in skozi njo nadzor in vpliv na delovanje posameznih struktur. Ker so 

naloge jasne in razdeljene ter dajejo posameznikom status, jih prav ti posamezniki tudi 

sprejemajo in izvajajo na različne načine, kot pravi vodja konzorcija višjih strokovnih šol:  
Eno je delovna skupina v konzorciju, potem je še kolegij. Med delovnimi skupinami niso 

samo člani konzorcija, ampak imamo na višjih šolah malo drugačen status kot v gimnazijah. 

Mi imamo recimo šest konzorcijskih partnerjev, šol je pa šestdeset, tako da niso vse šole 

zajete. Zato so potem posamezne delovne skupine, ne samo iz konzorcijskih partnerjev, ampak 

tudi iz drugih šol ali pa celo tudi kakšnega zunanjega strokovnjaka. 
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Organizacija dela ne omogoča posameznikom, da bi imeli celostno sliko, saj hierarhičen 

model in delitev vlog znotraj modela dopuščata le načrtovane aktivnosti. Te pa so zasnovane 

tako, da posameznik v njih čuti svojo pomembnost in pozicijo, hkrati pa je lojalen do vrhnjih 

struktur, ki mu to pomembnost in pozicijo zagotavljajo. To odraža izjava vodje projekta v 

konzorciju šolskih centrov:  

Glede na to, da je v projektu konzorcija šolskih centrov šest vsebinskih področji, imamo 

koordinatorje vsebinskih področij. Ti sklicujejo na ravni konzorcija, se pravi na nacionalni 

ravni, člane projektnih skupin. /.../ Se pravi, koordinator področja za mape za nacionalno 

raven skliče iz vsakega konzorcijskega partnerja predstavnika za mape. In skupaj se bodo 

potlej na sestanku dogovarjali o stanju, o strategiji glede na plan dela, ki se naredi. Razvili 

bodo par vzorcev map in šli v testiranje. Potem pa ti člani projektnih skupin gremo dol na 

regijsko raven in na regijski ravni se pa dogajajo stvari naprej. To pomeni, da ima vsak 

konzorcijski partner pod sabo približno sedem do dvanajst šol. In vsaka šola ima predstavnika 

šole, ki ga mi imenujemo. In tisti je stik z nami. 

Če je hierarhija pogojena s porazdelitvijo vlog in delovanje v hierarhičnem sistemu pomeni 

nadzor dejavnosti, pa se znotraj vertikalnih struktur postavljajo kontrolni mehanizmi, ki 

služijo identifikaciji 'šumov', neposlušnosti, samovolje in drugih aktivnosti, ki bi lahko 

ogrozile pozicijo vrhnjih struktur, zato praktično vsi sistemi vsebujejo tudi mehanizme 

kontrole.  

4.3.3 Kontroliranje 

Mehanizmi kontrole, ki jih delimo na pasivne in aktivne, se razlikujejo po 'tehnologiji'. Načrt 

dejavnosti, urnik sestankov, program dela kot pasivni mehanizmi kontrole, omogočajo 

aktivne mehanizme kontrole, ki jih sestavljajo posamezniki v sistemu. Ti pa so vključeni v 

dejavnost. Foucault (1984, 158) pravi:  

Če zaporedne dejavnosti uvrstimo v »niz«, to omogoča, da se oblast umesti v trajanje: vsak 

trenutek lahko kontrolira in punktualno posega vmes (diferencira, popravlja, kaznuje, 

odstranjuje); lahko karakterizira, to se pravi, uporablja posameznike glede na raven, ki jo 

dosegajo v nizih, po katerih se premikajo; lahko kumulira čas in dejavnost, potem pa ju spet 

totalizirana in uporabna najde v končnem rezultatu, ki je končna usposobljenost posameznika. 

Kopičijo razpršeni čas in se z njim okoriščajo ter še naprej obvladujejo trajanje, ki uhaja. 

Oblast se naveže neposredno na čas, zagotavlja njegovo kontrolo in jamči za uporabo. 

Izhajajoč iz pojmovanja šole in razmer v šolstvu se zastavlja vprašanje, kdo predstavlja tako 

imenovano oblast za kontrolo izvedbenega dela kurikuluma oziroma v kolikšni meri se je 

država v poklicnem in strokovnem izobraževanju odrekla kontroli kurikuluma, še zlasti v 

delu, ki se izvaja pri delodajalcih. Podjetja, ki imajo svojo moč in svojo tržno, k profitu 

naravnano politiko delovanja, ne bodo dopustila kontrole državi in ne šolam, ki so del države. 

Iz tega sledi, da se je država v določeni meri odrekla kontroli tega segmenta zato, da ga v 

celoti nadzira profitni sektor in ga obravnava kot 'produkcijski' material. V prejšnji politični 
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državni ureditvi so bila razmerja drugačna, saj so bila tudi podjetja del države, ki jih je 

nadzorovala in vodila. Še več, izobraževanje je bilo podsistem, saj so bile zlasti poklicne šole 

še v času usmerjenega izobraževanja v sklopu podjetij oziroma v lasti podjetij. Slika šole v 

njenem organizacijskem in vsebinskem okviru pa je povsem drugačna kot slika podjetij. 

Predpisan program, izdelana organizacija, letni načrt in urnik so mehanizmi, ki omogočajo 

nadzor in kontrolo v vsakem trenutku. Šolo lahko primerjamo z zaporom, za katerega 

Foucault (1984, 124) pravi:  

Življenje je potemtakem kvadriljirano z absolutno doslednim urnikom in ga nenehno 

nadzorujejo, sleherni delovni čas ima svoje naloge, predpisujejo določeno vrsto dejavnosti ter 

vsebuje obveznosti in prepovedi. 

Kaj potem pomeni načrt projekta za prenovo poklicnega in strokovnega izobraževanja? Je to 

pasivni mehanizem kontrole za aktivni mehanizem kontrole države nad izvajanjem programa 

in porabe sredstev? Vsekakor je država vzpostavila strukture, ki izvajajo kontrolo. Na 

Ministrstvu za šolstvo in šport deluje posebna služba – kontrolna enota za projekte. Leta 2010 

je bilo po podatkih kadrovske službe na Ministrstvu za šolstvo in šport v tej službi zaposlenih 

14 ljudi. Ne gre za kontrolo globljih vsebinskih delov, pač pa za kontrolo nad tem, če 

aktivnosti potekajo skladno z načrtovanimi in če so finančna sredstva porabljena skladno z 

načrtovanimi. Še posebno pa je kontrola usmerjena v administrativno urejenost dokumentov 

(podpisi, žigi, oštevilčenje), kar omogoča sledljivost. Gre torej za nadzor nad porabo sredstev. 

Znotraj dejavnosti projektov pa tečejo aktivnosti, ki posegajo neposredno na področje 

obveznega dela kurikuluma in vzpostavljajo 'pravo' prakso. 'Pravo' za tiste, ki jo narekujejo, 

kontrolirajo in praktično v celoti nadzirajo. S projektnimi aktivnostmi lahko dosežejo 'tiho' 

reformo šolskega sistema. Ob vseh mehanizmih nadzora, ki vključuje tudi kontrolo, sistem na 

makro nivoju deluje praktično nenadzorovano. Državna šola v najglobljem pomenu besede 

postaja sistem skupine posameznikov – direktorjev šolskih centrov, ki delujejo v imenu 

države.  

V Prilogi 10 so tekstovni podatki, ki prikazujejo kontrolo nad izvajanjem prenove šole, ki jo 

na vsebinskem delu vodi konzorcij šolskih centrov. Pomembno je pogledati, kdo kontrolira 

posamezni nivo in kaj kontrolira oziroma kaj kontrola v danem primeru pomeni. Ob dejstvu, 

da je država dopustila oziroma podprla formiranje močnih struktur, to je velikih šolskih 

centrov, ki so se povezali v konzorcij, je njena kontrola oslabljena. Šolski centri, ki v 

posameznih regijah pokrivajo večinski delež dijaške populacije, so se z ustanovitvijo MIC-ov 

tesneje povezali z gospodarstvom. To konkretno pomeni, da imajo podjetja v posameznih 

MIC-ih in s tem tudi v šolskih centrih celo kapitalski delež. Pomeni, da imajo vsaj na 

simbolni ravni pravico do kontrole. Na podlagi akta o ustanovitvi enega izmed MIC-ov imajo 

podjetja tudi člana v upravnem odboru MIC-a in po mnenju ravnatelja MIC-a v šolskem 

centru 1 ne kažejo posebnega interesa po vlaganju v infrastrukturo: 

V pogodbi o ustanovitvi MIC-a je  napisano, da se vložki posameznih soustanoviteljev knjižijo 

in trenutno, na primer, je 96% lastnik MIC-a ministrstvo, 2% podjetje Rxxx, 1% podjetje 
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Nxxx in 1% podjetje Bxxx. To pomeni, da je lastništvo podjetij znotraj MIC-a simbolično. 

Ampak dejansko se lastništvo lahko spremeni, če bi oni vložili toliko in toliko opreme. Akt o 

ustanovitvi pa je takšen, da oni tega lastniškega deleža ne morejo nikoli  odprodati. Tudi ni 

izplačljiv, na primer, če bi šli oni v stečaj. /…/ To, kar je bilo, je nastavljen korenček, vendar 

so trenutne oblike še tako okorne, da nadaljnjega neposrednega vlaganja ne omogočajo. 

Podjetja pa zanima tržni pristop. Pravijo: »Vi  zagotovite to, kar rabimo sedaj, pa vam bomo 

pomagali,« oziroma »pri izobraževanju nas 'drapnite' toliko, da boste lahko kupili opremo.« 

Ko jim enkrat kadra zmanjka, potem so pripravljeni narediti vse živo. 

Podjetja formalno nad delovanjem šolskih centrov ne izvajajo kontrole. Z oblikovanjem 

neposrednega povpraševanja po storitvah pa obvladujejo orientiranost šol in njihovo 

programsko usmerjenost. V MIC-u so zaposleni učitelji in organizatorji praktičnega pouka, ki 

zaradi svoje poklicne usmerjenosti in poslanstva v MIC-u gledajo na šolo kot na profitno 

enoto in, kot pravi ravnatelj MIC-a v šolskem centru 1, se želijo tako tudi odzivati v odnosu 

do gospodarstva:  

(Op. regija) Dxxx bazira na velikih industrijskih podjetjih, ki jih kontrolira tuj kapital in tuj 

kapital pravi čisto enostavno: »Mi smo tukaj, moramo tukaj plačati davke, država pa ima iz 

davkov denar, da nudi podporo. Nam ni interes šolstvo. Šolstvo mora država financirati, saj 

zato ga ima.« Mi smo znotraj sistema šolstva.  Pri MIC-u gre dejansko za to, da poskušamo 

najti nekaj, da bodo imela podjetja nek interes, najti je treba neko možnost. In seveda, če oni 

vidijo interes v tem MIC-u, lahko vplivajo tudi na segment, ki njih zanima. Ne gre pa tukaj 

samo za dejavnost MIC-a. Pri nas je približno 76% dejavnosti izvajanje praktičnega 

izobraževanja, laboratorijskih vaj in podobnih zadev za vse šole na tem področju. Ostali del 

dejavnosti je pa izvajanje poklicnega izobraževanja za potrebe nezaposlenih in prvenstveno 

zaposlenih, ker naša regija nima nezaposlenih ljudi, razen ciganov. 

Svojo tržno usmerjenost do šol zaposleni v MIC-u prenašajo preko sodelovanja z učitelji v 

posameznih programih šol, v katerih imajo možnost vpogleda in vpliva na izvedbeni kurikul, 

hkrati pa ta oblika šoli omogoča vpogled in lahko tudi kontrolo nad praktičnim 

usposabljanjem, kot pravi ravnatelj MIC-a v šolskem centru 1:  

Učitelji praktičnega pouka, ki so razporejeni za delo na MIC-u, morajo sodelovati v 

programskih učiteljskih zborih na šoli, in tako je celoten del praktičnega izobraževanja 

povezan s šolo. Šola mora kontrolirati celotno izvedbo programa, tudi praktičnega pouka. To 

se meni zdi tudi logično.  MIC pa izvaja vse ostalo, kar lahko še tukaj razvija. Tako da 

dejansko je ta model tudi uspešen in potem ne potrebujemo v MIC-u, ker vodja MIC-a  ne 

ravnateljuje, ker nima pedagoške vloge na rednem izobraževanju. 

Če na eni strani MIC pomeni vez z gospodarstvom, pa je na drugi strani vsebinska 

naravnanost šolskih centrov odvisna od usmerjenosti vodstva šolskega centra. Direktor 

šolskega centra 2 potrjuje tržno usmerjenost in ozek pogled na šolo kot profitno enoto, ki je 

ne zanima nacionalna mreža:  
Ko mi v šolskem centru delamo kašen nov program, so pa še vedno muke isusove na 

ministrstvu. In tudi razumem, da je to tako, da je vsega preveč. Ampak če ministrstvo da (op. 
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razmesti)  nov program v naš sistem, je to tako prvi del zgodbe. Če mi to ne bomo napolnili, 

če to ne bo laufalo, se tako lahko slikamo. Tu nam oni malo pomagajo. To so muke, da je 

vedno treba neke politične pritiske in ne vem kaj še, da to dobimo. Pogojev, kje pa kaj res 

lahko živi in kvalitetno živi, pa nobeden ne kontrolira, tudi v privatnih šolah ne in to nas malo 

tudi bega. Ko mene tako sprašujejo, ali sem za privatne šole in šole s koncesijo in tako naprej, 

mene boli. Važno je, da nas usposobijo, da smo vsi na trgu. Potem je pa, kdo je jači. Kupec se 

odloči, tako kot je drugje, je tudi tu. In jaz se konkurence ne bojim. Ker če ne bomo 

kakovostni, če ne bomo najboljši, nas bo tako in tako hudič vzel. Ampak spustiti nas morajo, 

da bom imel tiste programe. 

Sistemsko je vsa formalna moč pri odločanju in kontroli skoncentrirana v eni osebi, v 

direktorju šolskega centra. Ta odgovarja za poslovanje centra in ga predstavlja navzven. 

Porazdelitev kontrole nad notranjimi procesi bi spremenilo le drugačno imenovanje vodstva 

centra. V primeru postavitve uprave šolskega centra, katere predsednik bi bil sedanji direktor, 

člani pa ravnatelji šol, bi vloga pedagoškega vodje postala pomembnejša in bi pomenila 

razpršitev kontrole, razpršitev moči na več posameznikov in hkrati tudi porazdelitev 

odgovornosti v poslovodnem delu. V trenutnih razmerah pa usmeritve in odločitve direktorjev 

vplivajo na ravnanje ravnateljev. Ti so podrejeni kontroli direktorja in se prilagajajo njegovim 

usmeritvam, kar kaže primerjava izjave direktorja šolskega centra 2 z izjavo ravnatelja šole v 

šolskem centru 2: 

Šole so sedaj na trgu, saj se tudi same financirajo, so financirane. Recimo na primeru Rxxx 

šole. Javni interes je tako zagotovljen, da imamo posebne normative. Mi imamo recimo 

drugačen normativ. Država lahko regulira z drugimi normativi, poleg tega pa sedaj pušča, tako 

jaz to vidim, več različnih poti do cilja. Seveda pa ima država vedno rada ene instrumente 

nadzora, kontrole. To pa lahko hitro pridobi, se lahko bolj osredotoči na izhod, na merjenje 

outputa. Vmes je pa tako in tako  z zunanjo kontrolo težko nadzorovati, kaj se dogaja po šolah. 

Sicer imamo mi inšpekcijo, ki gleda formalni del. 

 

Zavedanje o neučinkoviti, površinski kontroli omogoča tudi samovoljno delovanje  

posameznih subjektov šolskega sistema. Če gre za majhne subjekte, ti pokrivajo majhne 

populacije dijakov in zaposlenih ter tako predstavljajo statistično zanemarljive deleže v 

celotnem sistemu. Samovolja velikih subjektov, ki se med seboj povezujejo, pa lahko 

potencira odmik od javnega, nacionalno urejenega oziroma javno sprejetega in priznanega. 

Javno sprejeta vsebina in do določene mere urejena regulacija sistema naj bi bila temelj 

delovanja šolskega sistema, ki ima vgrajene mehanizme kontrole. Odvisno pa je od tega, kako 

so mehanizmi vgrajeni in v kolikšni meri je kontrola v rokah posameznika. Še več. Odvisno je 

od usposobljenosti in videnja tega posameznika, kar odraža izjava visokega državnega 

uradnika:  
Jaz sem rabil konzorcije in jaz sem jim dal to moč v roke s tem, da sem poskušal to moč 

kontrolirati in brzdati. Še vedno sem bil jaz nad in hvala bogu so mi to priznavali in to je 

pomembno. Se pravi moja beseda je še vedno bila odločujoča. In ko so prišli do dileme pri 

delu, sem jaz imel odgovor, kako smatram, da bi bilo potrebno. Če ministrstvo in konzorcije 
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pametno povežeš,  imaš takšno moč spodaj za spreminjanje v šolstvu, da je neverjetno. Konec 

koncev ravnatelji ti tvoje spremembe, tvoje ideje lahko aplicirajo ali pa ti rečejo, direktor, to 

ne gre, ni šans, probali smo, ne gre. Torej gremo v drugo smer. 

Priznavanje oziroma nepriznavanje enostavnih rešitev iz prakse posameznika ne pomeni 

sistemskega pristopa. Med drugim lahko pomeni tudi pomanjkanje mehanizmov kontrole in z 

njo povezane odgovornosti ter dopušča anarhijo in nastanek novih centrov moči, od katerih je 

odvisno delovanje šolskega sistema. Stopnja avtonomnosti ravnanja pa naj bi bila povezana z 

ugotavljanjem in zagotavljanjem kakovosti kot nekakšne garancije za pravo pot, kar izhaja 

tudi iz izjave visokega državnega uradnika:  

Nujna je kontrola kvalitete. Ko ti spustiš, ko decentraliziraš, in je prav, da se decentralizira, da 

se odpre kurikulum, da se šolam da možnost. Treba je zaupati šolam. Treba je strokovnjake, ki 

smo jih prisilili v razvojno delo, da se jim zaupa, ker konec koncev so to naši strokovnjaki. 

Potem je potrebno jasno narediti še naslednji korak. Da rečemo, da si naredil svoj rezultat,  

moraš ti dokazati nam. Zato je potreben in pomemben sistem kvalitete, ki mora biti sestavljen 

iz samoevalvacije in zunanje evalvacije (mature, poklicne mature). 

Na sistemski ravni pa ne zadostuje zavedanje. Pregled novele ZOFVI (2008) pokaže, da v 

določbah, ki urejajo ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti, ni ničesar, kar bi zagotavljalo 

kontrolo kakovosti. Predpisan je sistem samoevalvacije, ni pa jasno, na katerem nivoju naj bi 

potekala in kdo so udeleženci, ki naj bi jo izvajali. Hkrati pa tudi ni jasno, kdo bo izvajanje 

samoevalvacije kontroliral. V zasnovi prenove, ki jo v konceptualnem, vsebinskem in 

izvedbenem delu izvaja ista javnost, mehanizmi kontrole ne delujejo. Srečnemu naključju je 

prepuščen uspeh prenove. Hkrati pa se ustvarjajo skupine posameznikov, ki predstavljajo 

centre moči, ki ne priznavajo drugačnosti in niso pripravljeni spregledati, da se dobronamerne 

rešitve na sistemskem nivoju lahko sprevržejo in imajo dolgoročne negativne posledice. 

Primer je ukinitev nezadostne ocene v prenovljenih programih poklicnega in strokovnega 

izobraževanja ter uvedba ugotovitve »ne dosega minimalnih standardov«, ki je bila na pobudo 

projekta v konzorciju šolskih centrov uvedena v srednješolski sistem s pravilnikom. V dveh 

letih so izkušnje pokazale, da uporaba ugotovitve »ne dosega minimalnih standardov« 

negativno vpliva na standard znanja, da se uporablja kot sredstvo za discipliniranje in ne služi 

namenu. Anketa, ki jo je leta 2010 izvedel CPI za skupino, ki je pripravljala novo Belo knjigo 

(Krek in Metljak 2011), je pokazala, da je za ukinitev ugotovitve »ne dosega minimalnih 

standardov« 50% učiteljev, za ohranitev pa 50%, kar kaže na razdvojenost stroke na 

izvedbenem nivoju. Prav tako ni mogoče pričakovati, da bo izvedbena raven sama našla 

učinkovite rešitve, če je v treh vlogah hkrati (razvija koncept, vsebino in vzpostavlja sistem). 

Tega ni sposobna. Napako v sistemu je država popravila z novim pravilnikom o ocenjevanju, 

ki ga je sprejela leta 2010.  

Organizacijo in delovanje konzorcija šolskih centrov pri izvajanju prenove programov pa 

podpira država, ki si z rezultati (pozitivnimi ali negativnimi) na najnižjih nivojih lasti obseg 

sprememb in promovira dosežke. To kaže izjava vodje konzorcija biotehnologije:  
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Moram reči, da ko smo programe prenavljali, je bila podpora in tudi pomoč s strani 

ministrstva izjemno kvalitetna in tudi dobrodošla. Sedaj, kar se tiče tega obdobja, pa 

pravzaprav, tako bom rekla, tudi kar se tiče sodelovanja s skrbnico pogodbe, res to lahko samo 

pohvalim. Tudi prenos informacij in tudi, ko mi potrebujemo kakršenkoli odgovor na 

vprašanje, je to dokaj hitro. Ravno tako pa tudi s temi ostalimi sodelavci, ki pač bdijo nad tem 

našim projektom. Tako, da te komunikacije zelo hitro tečejo in po telefonu in po elektronski 

pošti.  

Omenjeno hitro odzivanje državnih uradnikov in njihova pomoč sta usmerjeni k 

administrativnemu delu in administrativni kontroli, ne pa k odgovornosti za vsebino. 

Vprašanje je tudi, kakšna in kolikšna je odgovornost konzorcija. To se sprašuje tudi 

ravnateljica v skupinskem intervjuju učiteljev in ravnateljice:  

Komu konzorcij odgovarja za svoje vodenje, za svoje delo? Oni imajo projekt, iz katerega so 

plačani. Kdo njih nadzira? Upravni odbor.  Ja, mislim, da se imenuje upravni odbor. Kdo je 

noter? Oni. Oni. Kje je tu vloga Centra za poklicno izobraževanje, ki je bil nekoč nosilec in so 

se povezovali njihovi svetovalci med sabo. So točno vedeli, kakšne vloge morajo na 

posameznih področjih peljat. Saj nismo bili z vsemi svetovalci zadovoljni, ampak je bil nekdo 

drug potem toliko kvaliteten, da smo prevzeli informacije. Zavod za šolstvo. Ta dva, da rečem, 

ministrske firme nimajo nobene vloge več. Niti ministrstvo samo ne. 

V odsotnosti odgovornosti na nivoju državnih organov se postavlja vprašanje smiselnosti 

oziroma učinkovitosti kontrole. Že sama skupina za izvedbo vsebinskega dela, ki jo 

sestavljajo posamezniki iz šol, kaže, da dejanska sestava skupine ni skladna z načrtovano, da 

so bile ekipe tako sestavljene, da so zadostile kontroli količine izvedenih del, ki jo je 

brezpogojno izvajalo ministrstvo na podlagi načrta projekta. Pri tem pa niso bile upoštevane 

okoliščine, ki imajo dolgoročne učinke na delovanje šolskega sistema. Gre za temeljno 

vprašanje, kje in kako mora biti vgrajen mehanizem kontrole. V primeru projekta konzorcija 

šolskih centrov se kvantitativna kontrola kaže kot generator vsebinskih napak. To potrjuje 

izjava vodje projekta konzorcija šolskih centrov, ki ugotavlja vzroke za vsebinske napake že v 

napačni sestavi ekip:  

Predstavnika šole so šole same predlagale. Mi na začetku smo predlagali, da bi bili to vodje 

programskih učiteljskih zborov, ampak so se različno odločali. Tudi nekateri ravnatelji so 

predstavniki, tako da sedaj bomo tudi verjetno  ravnatelje še dodatno povabili. Saj so bili 

ravnatelji tudi vabljeni, samo se ne odzivajo toliko. Sedaj bomo pa skušali jih še na drugačen 

način, ker smo ugotavljali, da včasih ni bilo komunikacije, niti med predstavnikom šole in 

ravnateljem, kar ni v redu. Obvezno mora biti. Saj je bilo točno v opisu nalog, ker smo imeli 

že vse opise nalog na začetku projekta definirane, organigram in tako naprej. 

Kljub temu, da ima vsak projekt s strukturo in načinom dela vgrajeno notranjo kontrolo, se 

dogaja, da je ta sama sebi namen. Ko kontrola ni sposobna 'kritično' kontrolirati, bodisi zaradi 

resursov bodisi zaradi sistema, je le aparat za krepitev posameznih struktur oziroma 

posameznikov, kar kaže izjava vodje konzorcija višjih šol:  
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Projektne delovne skupine konzorcija za posamezne aktivnosti se dobijo običajno enkrat 

mesečno, enkrat dvomesečno.  Narejeni so načrti za posamezno leto in ti načrti so vedno 

usklajeni z vodstvom projekta in se nekako tem načrtom sledi in se potem tudi kontrolira, kako 

je bilo narejeno. Sam sestanek je kot neka zelo delovna zadeva. Traja včasih po štiri, pet ur. Je 

nek načrt. Ve se približno, kaj bi moral kdo narediti. Drugo je pa na nivoju projekta kot 

kolegij, to so vsi direktorji konzorcijskih partnerjev, ali pa na nivoju nadzornega sveta. Takrat 

se pa bolj gleda strateško, kaj je bilo narejeno, kaj mora biti narejeno in umestitev v celotno 

dogajanje v višješolski sferi. Katere nove naloge se bodo pojavile ali pa kaj se je v tem 

projektu ugotovilo, kar mogoče ni bilo zamišljeno. 

Iz izjave je tudi razvidno, da so rituali namenjeni kontroli, ki je instrumentalizirana in generira 

količino, ne pa nujno kakovosti. Količina je pogojena tudi s finančnimi viri, ki jih je za  

delovanje povezav predvidela država, povezavi pa so potrebni.  

4.3.4 Finančni viri 

Financiranje in pridobivanje finančnih virov je povezano z nadzorom nad delovanjem šol in 

njihovih povezav. V nekaterih evropskih državah je pridobivanje finančnih virov iz zasebnega 

sektorja za javne šole omejeno na donatorstvo, kar omogoča nadzor nad delovanjem javnih 

šol in prepoveduje obveznosti šol, ki bi izhajale iz sponzorstva, ki predstavlja dvostranski 

odnos, ki temelji na menjavi. Na ta način ohranjajo šolo kot neodvisno javno inštitucijo v 

okolju in pozicijo države v šolskem sistemu. V Sloveniji pa je regulacija na tem področju 

skromna in pušča veliko odprtega prostora. Poleg tega prihaja s kapitalistično orientirano 

družbo do tega, da močne družbene skupine kreirajo pravne okvire ali kot pravi Foucault 

(1984, 88): 
Ekonomija ilegalizma se je z razvojem kapitalistične družbe restrukturirala. Ilegalizem dobrin 

so ločili od ilegalizma pravic. Ta delitev se ujema z nasprotjem med razredi, kajti tisti 

ilegalizem, ki je najbolj dosegljiv za ljudske razrede, bo ilegalizem dobrin – nasilno 

prenašanje lastnine, hkrati pa si bo sama buržoazija pridržala ilegalizem pravic: možnost, da 

obrača svoje lastne uredbe in zakone, da si zagotovi velikansko območje ekonomskega 

prometa z igro, ki se dogaja na obrobju zakonodaje – na tistem območju, ki ga je predvidela z 

molkom ali pa se je sprostilo zaradi dejanske tolerance. 

Tako je na področju srednješolskega izobraževanja z uvedbo 'lump sum' in 'per capita' 

financiranja  velikim šolskim centrom omogočena velika masa denarja in relativno visok 

priliv finančnih sredstev, h kateremu so prispevali sami v razvoju sistema financiranja. Iz 

Sklepa o imenovanju komisije za izdelavo metodologije financiranja (2007), ki ga je sprejel 

minister, je razvidno, da je skupino za uvedbo novega načina financiranja šol vodil 

predsednik, ki je hkrati direktor šolskega centra in član upravnega odbora konzorcija šolskih 

centrov. To je povzročilo drugačne osnove financiranja, različno finančno močne šole in 

različno sposobnost delovanja v lokalnem okolju in s tem povezanega pridobivanja dodatnih 

finančnih virov. V Prilogi 11 so prikazane izjave intervjuvancev, ki kažejo usmerjenost k 
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finančnim virom in pomembnost finančnih virov za pozicioniranje in delovanje v šolskem 

prostoru.  

V očeh direktorjev šolskih centrov sta dolžnost in pravica države, da zagotavlja finančna 

sredstva. Ilegalizmov v poslovanju po njihovem mnenju ni, ker si deregulacijo in 

decentralizacijo predstavljajo kot popolno avtonomijo, ki nima robnih pogojev in nanjo ni 

vezana odgovornost. Veliki šolski centri bodo kaznovali male šole s tem, da jim bodo odvzeli 

dijake, sebi povečali standard opreme in ponudbo nadstandardnih storitev. Z močno 

promocijo bodo dosegli oslabitev ali celo propad malih šol in si prilastili položaj, ki se mu bo 

uklonila oblast v šolskem prostoru. 

Na področju financiranja srednjih šol je novost na sistemskem delu v prehodu s financiranja 

na osnovi sistemizacije na financiranje po glavi dijaka, ki omogoča finančno moč šolskih 

centrov z velikim številom dijakov. Prehod na nov način financiranja je tekel vzporedno z 

ustanavljanjem konzorcija šolskih centrov in z uvedbo 'lump sum' financiranja. Na osnovi 

metodologije, ki je nastajala znotraj projekta, se je zmanjšal delež finančnih sredstev za 

manjše šole in se povečal velikim šolskim centrom.  

Majhne šole so tako z novim načinom financiranja postale še 'manjše', hkrati pa so se porušila 

razmerja moči med 'majhnimi' in 'velikimi' šolami. Na ta način veliki šolski centri obvladujejo 

manjše šole in jih tako tudi nadzorujejo, kot to vidi tudi ravnateljica manjše, nepovezane šole:  

Po mojem mnenju je namen konzorcija šolskih centrov obvladovati šolski sistem. 

Obvladovanje. Saj za to že gre, da se pred odločitvami že formirajo neke odločitve v teh 

neformalnih ali pa formalnih razgovorih s centri. Eno je mreža šol, drugo pa je, da je seveda 

konzorcij centrov izkoristil možnost in tudi obvladuje prijave na razpise. Saj nihče ne more 

konkurirati njim. Saj zato se tudi manjše šole ne prijavljamo, ker dejansko ne moremo uspeti, 

nimamo toliko podpornega osebja, da bi lahko izpeljali prijave. Izločajo se tudi manjši 

konzorciji, ki so za namen razpisov, ali pa recimo neko partnerstvo šol, ki bi se izven 

konzorcija povezalo za neko prijavo na razpis, bo imelo manj možnosti. Konzorcij bo pobral 

vse razpise in sedaj so sredstva šol povezana z razpisi oziroma razpisanimi sredstvi. Tukaj gre 

za pomembne odločitve, tukaj gre za to, kam se bo šolstvo peljalo, to je prenova programov in 

to se sedaj koncentrira v rokah konzorcija centrov. Če smo povabljeni, saj smo povabljeni tudi 

drugi zraven. Dejansko pa moč ni na nas, moč je v centrih. 

Koncentracija sredstev v rokah konzorcija šolskih centrov pomeni nov način delitve javnih 

sredstev in nove oblike nadzora nad delovanjem šolskega sistema, lahko pa pomeni 

ilegalizem v preteklosti pridobljenih pravic izvajalcev javne službe v slovenskem 

srednješolskem sistemu, podobno kot  po Foucaultu (1984, 86) velja za kmetstvo konec 18. 

stoletja:  

Zemljiška posest, ki jo je koncem 18. stoletja dosegla buržoazija in ki se je otresla fevdalnih 

bremen, je postala absolutna lastnina: vse tolerance, ki si jih je kmetstvo osvojilo ali ohranilo 

(opustitev starih obveznosti ali utrjevanje neregularnih praks: pravica do zastonjske paše, do 

nabiranja lesa itn…), zdaj preganjajo novi lastniki, ki jim pripisujejo kar status kršitve (s tem 
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pa so med prebivalstvom sprožili vrsto verižnih reakcij, ki so bile čedalje bolj ilegalne ali, če 

hočete, čedalje bolj kriminalne: vdiranje ograd, tatvine ali pokoli živine, požigi, nasilje, 

umori). Ilegalizem pravic, ki je najrevnejšim zagotavljal preživetje, se je z novim statusom 

lastnine spreminjal v ilegalizem dobrin. Torej ga je treba kaznovati. 

V danih okoliščinah se ilegalizem delovanja sistema oziroma položaj malih šol in način 

delovanja povezav odraža kot kaznovanje 'malih' šol, ker 'male' šole ne morejo pridobiti 

sredstev na razpisih. Nov način delitve javnih sredstev in nova oblika nadzora šolskih centrov 

nad izvedbo izobraževalnih programov pa posredno prinašata reorganizacijo javne mreže šol. 

Manjšim šolam pa se s tem zmanjšuje možnost 'preživetja'. Država se je 'odrekla' moči nad 

regulacijo javne mreže in vlogo regulatorja oziroma reorganizatorja prepustila velikim 

šolskim centrom in njihovemu konzorciju. 

Nepovezane šole čutijo premoč velikih. Velike pa se bohotijo z organizacijsko shemo, ki 

zagotavlja varno okolje in, po mnenju ravnatelja šole v šolskem centru 2, v primerjavi z 

nepovezanimi šolami tudi privilegije zaradi finančne moči pri zaposlitvah osebja na 

finančnem in pravnem področju. To odraža tudi izjava ravnatelja šole v šolskem centru 2:  

Jaz če bi preprosto rekel, prvi učinek delovanja v šolskem centru je delitev dela. Ne delamo 

vsi vse. Jaz popolnoma zaupam naši finančno-računovodski službi, se ne obremenjujem s 

plačami, s tehniko izračuna in tako naprej, to oni pokrivajo. Pravne zadeve pokriva pravnica. 

Skratka, lahko se posvetim tistemu, kar je res moje delo. Moje delo je pa pedagoško vodenje 

šole, vpeljevanje samoevalvacijske klime v šolo, vpeljevanje pozitivnega odnosa do dijakov in 

staršev, do uporabnikov, ne nazadnje do podjetja Pxxx, in seveda, lahko se tudi posvetim 

nekoliko več različnim razpisom, sodelovanju z ministrstvom, Centru za poklicno 

izobraževanje in tudi nekaterim drugim podjetjem.  

Privilegiji, ki pomenijo finančno, administrativno in pravno moč šolskih centrov, pomenijo 

prednost pri pridobivanju državnih projektov in po mnenju ravnateljice nepovezane šole silijo 

manjše šole, da sodelujejo s šolskimi centri v podrejenem položaju:  
Če ne nastopaš v konzorciju ali neki povezavi, ne moreš dobiti razpisov. Mi kot zavod se 

sigurno ne bi niti prijavili, zato ker sami nebi zmogli vse razpisne dokumentacije in vseh 

zahtev razpisa. Ko nastopaš v konzorciju, je plus za nas, ker je manj administrativnega dela in 

vidimo, da bomo dobili finančna sredstva. Pa seveda skupaj kot konzorcij smo lahko uspeli, 

drugače kot posamezniki verjetno nebi, ker smo bili skupaj močnejši. Sicer bi dobila razpis 

kakšna druga združenja, kakšen drug konzorcij.  

Konzorcij šolskih centrov je postal center dogajanja na področju srednješolskega 

izobraževanja, s tem pa se je v njem koncentrirala moč na račun zmanjšanja moči države. To 

pa posledično vodi v zmanjšanje nadzora nad porabo finančnih sredstev, kar meni tudi učitelj 

v skupinskem intervjuju:  

Ja, pri teh konzorcijih, če se malo vrnem, kako jih vidim. Ja, kot en center obvladovanja moči. 

Teoretično in praktično pa je tudi projektni denar zadaj. En očitek je bil tudi tvoj Lxxx, kako 

se ta denar porablja in porablja in tam so se začele razprtije. Skratka oni želijo nekaj uveljavit, 
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imajo pa tudi eno zaledje, tako se počutijo nekateri. Kot en holding. So pa na ministrstvu te 

relacije, pa moram reči, da mi niso točno znane, kako tečejo, ker nisem udeležen direktno, 

občutek imam tak, no. 

Finančna moč in sodelovanje z oblastnimi strukturami potencira zavest direktorjev o 

pomembnosti in spreminja odnos do ministrstva in njegovih uradnikov. Direktor šolskega 

centra 3 svoje aktivnosti opisuje z besedami:  
Jaz (op. direktor šolskega centra) se opiram na to ali pa sporočam ministrstvu za šolstvo in 

operativcem, da ni njihova vloga v tem, kako bi zmanjšali količino denarja na šolah. Njihova 

vloga je v tem, kako zagotoviti količino denarja za uresničitev ciljev, ki naj se na šoli izvedejo. 

Ali pa povedano drugače, vloga ministrstva je, da goji razvoj ali pa da šole razume kot 

subjekte zaupanja, ne pa kot subjekte barab in ne vem česarkoli. Mislim, da sem ti  povedal, 

kako čutim vso to zgodbo. Jaz mislim, da imamo mi tudi na MŠŠ-ju relativno dobro pozicijo 

ali pa dober raiting, neko prepoznavnost. Recimo tudi nivo zaupanja imamo kar visok. Nam 

kar veliko zaupajo, tudi zaupajo v smislu smelosti, pa tudi v smislu testiranja, evalviranja, pa 

to ne samo v času mojega mandata. Že prej. Tu ima center kar neko zgodovino. 

Občutek zaupanja države omogoča šolskim centrom in konzorciju šolskih centrov 'ilegalizem 

pravic'. Realno veliki finančni viri šolske centre in konzorcij šolskih centrov 'krepijo' v 

šolskem prostoru in zapirajo 'samostojno' pot malim, nepovezanim šolam. Znotraj povezav pa 

se vzpostavlja aparat, v katerem koncentracija finančnih virov omogoča poudarjanje lastne 

vrednosti, pomena in koncentracijo človeških virov.  

4.3.5 Človeški viri 

Tako kot so v 'tekmi' med šolskimi centri oziroma konzorcijem šolskih centrov in majhnimi 

nepovezanimi šolami oziroma ministrstvom pomembni finančni viri, je za konzorcij šolskih 

centrov pomembna krepitev s človeškimi viri. V Prilogi 12 so tekstovni podatki, ki odražajo 

pomen in način delovanja konzorcija s sodelujočimi posamezniki. Izjava vodje projekta v 

konzorciju šolskih centrov nakazuje, da vedno več vključenih posameznikov sodeluje tudi v 

mehanizmu promocije:  

V  tistih bolj stalnih konzorcijih se masa ljudi nadgrajuje oziroma masa določenih ljudi, ki 

potlej  svoje znanje, ideje širijo tudi navzven. Ampak v tem prihaja neka taka sila, sila 

strokovnjakov, karkoli že. Seveda ti morajo sodelovati z zunanjimi eksperti, kot sem prej 

rekla, to je grozno pomembno, da ne postanejo sami sebi zadostni ali pa prepametni ali 

kakorkoli. 

Način delovanja, ki ga omenja vodja projekta v konzorciju šolskih centrov, s predstavljanjem 

idej in rešitev o organizaciji in izvedbi kurikula navzven, to je v nepovezanih šolah, spominja 

na mučilne ceremonije, v katerih so učitelji v nepovezanih šolah krivci, učitelji v šolah, ki so 

povezane v konzorcij in niso neposredno vključeni v aktivnosti, pa ljudstvo. Foucault (1984, 

59) pravi:  
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V mučilnih ceremonijah je glavna oseba ljudstvo, ki mora biti dejansko in neposredno 

navzoče, da se lahko dogajajo. Muke, ki bi zanje vedeli, njihovo dejanje pa bi bilo tajno, sploh 

ne bi imele smisla. Zgleda niso hoteli predstaviti zgolj zato, da bi zbudili zavest o tem, da je 

veliko možnosti, da bo kaznovana tudi najmanjša kršitev; ampak tudi zato, da bi z 

uprizoritvijo divjanja oblasti na krivcu izzvali zastraševalen učinek. 

Če učitelji, ki imajo 'privilegij' sodelovati v konzorciju šolskih centrov, svojim kolegom po 

šolah predstavljajo primere dobre prakse in prenovo, ki so jo sami zasnovali, in hkrati 

poudarjajo podporo države pri tem, postavljajo 'šolske zbornice' nepovezanih šol v položaj 

manj kompetentnih strokovnjakov. To pa ima v 'Foucaultovem' jeziku tudi zastraševalen 

učinek in hkrati sporočilo, da je samo nov način dela pravilen in samo ta omogoča preživetje, 

še zlasti, ker tako misli tudi vladajoča struktura na ministrstvu. 

Ministrstvo je podprlo delovanje sodelujočih v konzorciju, tako finančno, kot tudi moralno in 

s tem preko aktivnosti in vsebine dela konzorcija sporočalo svojo usmeritev. Podpora 

ministrstva ima podobno vlogo, kot jo je imela podpora oblasti v mučilnih ceremonijah. 

Pomeni varnost delovanja in priznavanje moči konzorciju. Podpora ministrstva je bila 

izražena tudi ustanoviteljem konzorcija, to je direktorjem šolskih centrov. Na simbolni ravni s 

fotografiranjem in na formalni ravni s podpisom pogodbe, kar kaže izjava direktorja šolskega 

centra 2:  

Tako da naš konzorcij, konzorcij šolskih centrov, je bil prvi. Jaz sem bil med ustanovitelji tega 

konzorcija. Hranimo sliko, ki jo ima tudi »ZZZ« iz MŠŠ v svoji pisarni, ko smo se takrat pri 

državnem sekretarju »BBB« dobili in smo to naredili. Minister je to tudi podprl. In smo torej 

ta konzorcij naredili in pridobili res ta kritičen prostor ljudi, da se lahko prijavimo in 

odreagiramo. Organsko smo potrebovali večjo moč, večjo težo, da bi bili uspešni. 

Če je konzorcij šolskih centrov za utrditev svoje moči potreboval 'mučene', jih je dobil. To so 

učitelji v nepovezanih šolah, ki so bili 'prisiljeni' sodelovati na formalnih srečanjih s 

predstavniki konzorcija zaradi podpore in usmeritev ministrstva.  

Gre za prepleteno delovanje oblastnih struktur države in oblastnih struktur šolskih centrov. Za 

dva nivoja, ki na osebni ravni drug drugega podpirata, na institucionalni ravni pa igrata igro 

podrejenega in nadrejenega. Če ima na začetku ministrstvo vlogo nadrejenega, igra vodi v 

zamenjavo vlog. Na individualnem nivoju pa gre za tesno sodelovanje, kar lahko vodi tudi v 

izrabo položaja in vloge, ki je posameznikom dodeljena. S tem se izgubljajo mehanizmi 

nadzora in odgovornosti. Posledice pa so negotove in se odražajo oziroma se bodo v 

prihodnosti odrazile na nivoju sistema, kar v izjavi omenja tudi visoki državni uradnik:  
Konzorciji so v bistvu največ dela opravili na razvojnem delu. Skozi  projekte države oziroma 

ministrstva so naredili v bistvu celotno prenovo poklicnega izobraževanja. To je bil, mislim, 

da je bil opravljen izredno velik posel v sorazmerno kratkem času, katerega CPI s številčno 

strukturo, ki jo ima, ne bi bil sposoben. Konec koncev so CPI-jevi strokovnjaki sodelovali tudi 

s konzorcijem. Velik posel ti ne moreš izvajati z majhno ekipo. Lahko  ga izvedeš z veliko 
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ekipo in tukaj se je pokazal  rezultat. Te programe se je uvedlo v življenje, rezultate 

programov bomo še videli, ali so pravi ali ne. 

Ta negotovost v rezultatih, ki jo omenja visoki državni uradnik, kaže na premajhno 

odgovornost posameznikov, zlasti z državnega nivoja. Ko je govor o vlogi posameznikov, pa 

ne gre prezreti strukture konzorcija in načina njegovega delovanja.  

Če je v mučilnih ceremonijah po Foucaultu glavna oseba ljudstvo, to so učitelji šol v 

konzorciju vključno s svojimi vodji, ki preko multiplikatorjev plasirajo svoje ideje po 

samostojnih, nepovezanih šolah, gre v 'Foucaultovem jeziku' v dejavnosti konzorcijev za 

neposredni spopad med 'mučenim' – učitelji nepovezanih šol in 'rabljem' – učitelji 

multiplikatorji v konzorciju. V ozadju pa je spopad med ministrstvom in direktorji šolskih 

centrov za vpliv na delovanje šolskega sistema in tudi nadzor nad njegovim delovanjem.  

Poudarjen je nadzor nad implementacijo novosti, opuščen pa nadzor nad izvajanjem 

poučevanja. Velika promocija aktivnosti zamegli bistvo od ne bistva. Vaja, ki poteka v 

šolskem prostoru, je usmerjena v nenehno prenavljanje programov, sestankovanje, 

razglabljanje, načrtovanje in poročanje. Foucault (1984, 160) pravi:  

Ko vaja postane element politične tehnologije telesa in trajanja, ne kulminira proti 

onostranstvu, temveč teži k podrejanju, ki se nikoli ni končalo. 

Projektne aktivnosti konzorcija, ki se ponavljajo, postajajo element tehnologije telesa in 

trajanja. Pri posameznih učiteljih v konzorciju šolskih centrov, ki so del tehnologije telesa, 

narašča občutek moči in prehajajo v stanje samovoljnosti in nasprotovanja vodjem, kar odraža 

izjava direktorja šolskega centra 3:  
Delovanje v centru ima tudi slabe strani. Res je nekaj, da ko raste, v danem trenutku pride v 

stanje, ko zazna vsak izmed subjektov v centru, da je pa sedaj tako močno zrasel z vzajemnim 

delovanjem, da bi pa sedaj lahko bil vsak sam. To se tudi pri nas taki razmisleki dogodijo. Uh, 

sedaj smo pa mi taki, da bi lahko bili povsem samostojni. No, to je eno, to je razvojna 

prednost, lahko pa tudi slabost. Pa potem, kje je past. Past ali bi rekel šibkost, potem 

nepovezane šole, kar je plus za center, je moč na kadrovskem polju. Se pravi, mi ko smo se 

hoteli iti projektno, ko smo hoteli iti v mednarodne izmenjave, poslati deset ljudi nekam za 

deset dni je relativno enostavna kompenzacija v notranjosti. Na neki šoli, kjer je 60 

zaposlenih, pa je to že velika šola, 10 učiteljev ni mogoče pogrešati. 

Prav ti odpori oziroma poteze posameznikov, ki jih navaja direktor šolskega centra 3, ovirajo 

potek projekta in s tem tudi prerazporejanje moči z države na šolske centre. Povsem drugače 

pa vidi način organizacije in dela vodja konzorcija biotehničnih šol, ki vsebinsko ne  posega 

na nivo urejanja šolskega sistema:  

Veste, to je pa ravno bilo pri nas, ker smo mali področni konzorcij, pa sodelujejo vse šole v 

bistvu in se mi zdi s tega vidika tudi zelo dobro, ker je tudi ta vloga recimo potem ravnateljev, 

ki so in pri prenovi prisotni in sedaj pri uvajanju, tako rekoč neposredna. Pri vsaki zadevi, ki jo 

znotraj konzorcija vpeljemo, da se  v to vključujejo. 
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Izjavi kažeta, da tehnika in tehnologija, ki sta integrirani v projekt konzorcija šolskih centrov, 

ne vključujeta disciplinskega časa, kot ga imenuje Foucault (1984, 157):  
Prav ta disciplinski čas se polagoma uveljavlja v pedagoški praksi – specializira čas vzgoje in 

ga ločuje od ostalega časa poklicne usposobljenosti; razvršča različne stadije, ki jih ločujejo 

stopnjevani preizkusi; določa programe, izmed katerih se mora sleherni dogajati v določeni 

fazi in ki vsebujejo čedalje težavnejše vaje; kvalificirajo posameznike glede na to, kako se 

gibljejo po teh nizih. 

V primeru konzorcija šolskih centrov lahko govorimo tudi o tem, da ni organizacije genez, za 

katere Foucault (1984, 154-156) pravi, da čas posameznikov lahko kapitaliziramo tako, da ga 

v posameznikih glede na zmožnosti kumuliramo, uporabljamo in nadziramo. Kapitaliziranje 

časa po Foucaultu (1984, 154-156) vsebuje postopke: 

- Trajanje moramo razdeliti na vzporedne ali zaporedne segmente. Ločen je čas vzgoje in 

obdobje vadbe. Ne mešamo poučevanja novincev z vajami veteranov.  

- Stopnje je treba organizirati po analitični shemi – zaporedje kar se da preprostih 

elementov, ki se kombinirajo z naraščajočo kompleksnostjo. 

- Finalizirati je treba časovne segmente, jim določiti konec, ki jih poudarja, in preizkus, ki 

ima trojno funkcijo: da pokaže, ali je subjekt dosegel statutarno stopnjo, da zagotovi, da se 

njegova izučitev ujema z izučitvijo drugih in da diferencira zmožnost slehernega 

posameznika. Sleherni posameznik je zajet v časovno serijo. 

Na nek način ima torej kapitaliziranje časa dvojni učinek. Vpliva na občutek posameznikov, 

da participirajo k uspešnosti delovanja in utrjevanja pozicije skupine in lastne pozicije ter vrši 

nadzor nad njihovim delovanjem.  

4.3.6 Zaključki 

Nadzor nad delovanjem podsistemov na mikro nivoju v demokratičnih družbah praviloma 

pripada izvršilni oblasti preko posameznih organov. Znotraj podsistemov in posameznih 

pravnih subjektov pa so vzpostavljeni mehanizmi nadzora, ki so prepoznavni skozi različne 

dejavnike, med drugim skozi personalizacijo vodenja, hierarhijo (delitev vlog), kontroliranje 

ter skozi finančne in človeške vire. Na Sliki 7 so ti dejavniki prikazani shematsko. Nad črto je 

prikazan delež, s katerim je pri posameznem dejavniku zastopana država, pod črto pa delež, s 

katerim so zastopani šolski centri oziroma konzorcij šolskih centrov.  

Čeprav so v delovanje šolskih centrov in konzorcija vključeni številni posamezniki z 

različnimi funkcijami in izobrazbami, organiziranost in pooblastila posameznikov kažejo na 

hierarhijo oziroma delitev vlog, ki vključuje mehanizem nadzora. Vsak posameznik ima svojo 

vlogo in skupaj predstavljajo stroj, ki diktira delovanje šole, konzorcija in nepovezanih šol. 

Na mikro nivoju posamezniki, ki producirajo organizacijski aparat, tvorijo oblast. Delitev 

vlog, ki jo v okviru zakonskih pristojnosti in lastnega preudarka usmerjajo direktorji šolskih 

centrov, pa omogoča učinkovit nadzor posameznih dejavnosti in celotnega sistema.  



141 

 

Slika 7: Dejavniki, ki vplivajo na nadzor in moč 

Delitev vlog, ki je hierarhično urejena v šolskih centrih in jo ustvarjajo akterji – direktorji 

šolskih centrov, generira po istem vzorcu kot v šolskih centrih tudi delitev vlog v konzorciju 

šolskih centrov. Določeno je, v katere strukture lahko vstopajo posamezniki. Ker so naloge 

jasne in razdeljene ter dajejo posameznikom status, jih prav ti posamezniki tudi sprejemajo in 

izvajajo na direktorjem sprejemljiv način. 

Direktorji svoje oblasti niso odtujili, kljub temu da so v šolskih centrih oblikovali kolegije, v 

konzorciju pa imenovali vodjo konzorcija. Z načinom delovanja, ki temelji na izdelani 

strukturi vodenja z nadzornim organom – svetom šole, ki je pogosto sestavljen z 'njihovo' 

večino, za kar poskrbijo v fazi evidentiranja kandidatov, dokazujejo, da so oblast obdržali. 

Ker razpolagajo s sredstvi in jih razporejajo, jim pripada tudi pravica odločanja.  

Direktorji nadzirajo in ustvarjajo razmere, da lahko dolgoročno ohranjajo obstoječi 'aparat' in 

vplivajo na šolsko politiko. Pri tem je pomembna delitev vlog konzorcijskih partnerjev, ki v 

posameznih časovnih nizih uveljavljajo vpliv na vodilne strukture ministrstva, ki zastopajo 

državo.  

Državna šolska politika je dopustila organiziranje hierarhije na izvedbenem nivoju in s tem 

opustila in prepustila nadzor. S konzorciji in njihovo vlogo v šolskem sistemu so direktorji 

šolskih centrov posredno prevzeli nadzor nad delovanjem nepovezanih in povezanih šol in 

tudi nad vladajočimi državnimi strukturami šolskega sistema. S tem se moč prerazporeja z 

nivoja države na nivo šolskih centrov in konzorcija oziroma na nivo direktorjev šolskih 

centrov.    
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Načrt projekta za prenovo poklicnega in strokovnega izobraževanja predstavlja pasivni 

mehanizem kontrole, ki naj bi sprožil aktivni mehanizem kontrole države nad vsebinskim 

izvajanjem projekta in nad porabo sredstev. Neaktivirana kontrola aktivnosti na vsebinskem 

delu, ki se izvaja neposredno na področju šolske politike, omogoča vzpostavljanje praks 

skupine posameznikov – direktorjev, ki jih ti posamezniki narekujejo, kontrolirajo in 

praktično v celoti nadzirajo. Vodijo 'tiho' reformo šolskega sistema. Prihaja do paradoksa, ki 

se kaže v tem, da pri mehanizmih nadzora, ki vključuje tudi kontrolo, sistem deluje 

nenadzorovano. Mehanizmi nadzora, ki so skozi kontrolo usmerjeni v kvantitativne kazalce, 

postajajo generator napak v vsebinskem in procesnem delu šolskega sistema. 

Državna šola tako v nekem smislu postaja 'sistem' skupine posameznikov, ki delujejo v imenu 

države. Zgrajen mehanizem kontrole pri črpanju evropskih sredstev omogoča samovoljno 

delovanje posameznih subjektov v sistemu. Ko gre za samovoljo velikih subjektov, ki se med 

seboj povezujejo, to lahko vodi v odmik od javnega, nacionalno urejenega oziroma javno 

sprejetega in priznanega šolskega sistema.  

V prenovi, ki jo v konceptualnem, vsebinskem in izvedbenem delu izvaja ista javnost, 

mehanizmi kontrole ne delujejo, saj skupine posameznikov, ki predstavljajo centre moči, ne 

priznavajo drugačnosti in niso pripravljene spregledati, da se dobronamerne rešitve na 

sistemskem nivoju lahko sprevržejo in imajo dolgoročne negativne posledice. 

Na področju srednješolskega izobraževanja je z razvojem sistema 'lump sum' in 'per capita' 

financiranja, katerega akterji so bili prav direktorji šolskih centrov, velikim šolskim centrom 

omogočen relativno visok priliv finančnih sredstev. Po mnenju direktorjev šolskih centrov pa 

je dolžnost in pravica države, da zagotavlja finančna sredstva. Ilegalizmov v poslovanju po 

njihovem mnenju zaradi sprejete deregulacije in decentralizacije praktično ne more biti.  

Veliki šolski centri z veliko ponudbo programov, nadstandardnimi storitvami, močno lastno 

promocijo in z visokim standardom opreme 'kaznujejo' male nepovezane šole, jih slabijo ali 

celo ogrožajo njihov obstanek in si s tem utrjujejo svojo moč v šolskem prostoru.      

Še večjo kapitalsko moč šolskih centrov pa omogoča tudi  zagotavljanje relativno velikih 

finančnih sredstev konzorciju šolskih centrov za izvajanje projekta prenove izobraževalnih 

programov. V danih okoliščinah se ilegalizem delovanja sistema odraža kot kaznovanje 

'malih', nepovezanih šol, ker 'male' šole ne morejo pridobiti sredstev na razpisih. Z načinom 

delitve javnih sredstev in z vlogo 'prenoviteljev' srednješolskih programov, ki jo je država 

prepustila konzorciju šolskih centrov, so šolski centri posredno dobili tudi vpliv na javno 

mrežo šol. Velikim šolskim centrom organizacijska struktura zagotavlja varno socialno 

okolje. Zaradi finančne moči imajo v primerjavi z nepovezanimi šolami tudi privilegije pri 

zaposlovanju osebja na finančno-administrativnem ter pravnem področju. Znotraj povezav se 

tako vzpostavlja aparat, v katerem koncentracija finančnih virov omogoča poudarjanje lastne 

vrednosti in pomena ter koncentracijo človeških virov. Država se je 'odrekla' moči nad 
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regulacijo javne mreže in vlogo regulatorja oziroma reorganizatorja prepustila velikim 

šolskim centrom in njihovemu konzorciju. 

Način delovanja konzorcija s predstavljanjem idej in rešitev o organizaciji in izvedbi 

kurikuluma v nepovezanih šolah postavlja 'šolske zbornice' nepovezanih šol v položaj manj 

kompetentnih strokovnjakov. To pa ima tudi zastraševalen učinek, še zlasti, če tako misli tudi 

vladajoča struktura na ministrstvu. Ministrstvo je podprlo delovanje sodelujočih v konzorciju, 

tako finančno, kot tudi moralno, in s tem preko aktivnosti in vsebine dela konzorcija 

sporočalo svojo usmeritev. Če je konzorcij šolskih centrov za utrditev svoje moči potreboval 

'mučene', jih je dobil. To so učitelji v nepovezanih šolah, ki so bili 'prisiljeni' sodelovati na 

formalnih srečanjih s predstavniki konzorcija zaradi podpore in usmeritev ministrstva.  

Skozi aktivnosti državnih uradnikov in skupine direktorjev se na institucionalnem nivoju kaže 

prepleteno delovanje oblastnih struktur države in oblastnih struktur šolskih centrov.  Ker gre 

za tesno sodelovanje na nivoju posameznikov brez jasno definirane odgovornosti, obstaja 

'nevarnost zlorabe' položaja in vloge, ki je posameznikom dodeljena. Promocija aktivnosti 

konzorcija zamegli bistvo od ne bistva. Vaja, ki poteka v šolskem prostoru, je usmerjena v 

podrejanje učiteljev nepovezanih šol. Projektne aktivnosti konzorcija, ki se ponavljajo, 

postajajo element tehnologije telesa in trajanja. Pri posameznih učiteljih v konzorciju šolskih 

centrov, ki so del tehnologije telesa, narašča občutek moči, v šolskem prostoru pa vse večjo 

vlogo nadzora prevzema konzorcij šolskih centrov preko mehanizmov, ki jih je sam 

vzpostavil. V konzorciju vzpostavljeni mehanizmi nadzora s pečatom države pa vključujejo  

tudi elemente mehanizmov kazni.    

4.4 Kazen 

Filozofija kazni in kaznovanja se je skozi zgodovinska obdobja spreminjala. Foucault (1984, 

110) pravi:  

V starem sistemu je telo obsojencev postalo kraljeva zadeva, na katero je suveren odtisnil 

svoje znamenje in ga pokopal z učinki svoje oblasti. Zdaj pa je bolj družbena dobrina, predmet 

kolektivnega in koristnega prilaščanja. Od tod dejstvo, da so reformatorji skoraj zmeraj 

predlagali javna dela kot eno izmed najboljših kazni. 

Konec 18. in v začetku 19. stoletja  je izginil kazenski spektakel. Iz kazni je izključena 

uprizoritev trpljenja. Kot pravi Foucault (1984, 15) je pravosodje vzpostavilo dvojni varovalni 

sistem. Izvršitev kazni postaja vedno bolj samostojno področje, ki ga administrativni 

mehanizem jemlje pravosodju.  Prav tako se je spreminjala kaznovalna praksa in po Foucaultu 

(1984, 17) fizično trpljenje in bolečina nista več tvorna elementa kazni. Kazen se je iz 

umetnosti neznosnih občutkov spremenila v ekonomijo odvzetih pravic. Prišlo je do 

»netelesnega« kazenskega sistema. 
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Kazen, kakršna je prisilno delo, ali celo že taka, kakršna je zapor – to je zgolj odvzem 

prostosti, ni bila nikoli brez določenega kaznovalnega dodatka, ki je prizadel prav telo: 

omejitev pri hrani, omejevanje spolnosti, udarci, jetniška celica. Foucault (1984, 90) pravi: 

Glavni razlogi za kazensko reformo v 18. stoletju temeljijo na dejstvu, da je potreba postaviti 

novo ekonomijo in tehnologijo kaznovalne oblasti. (Zmanjšati ekonomske in politične stroške 

ter povečati njeno učinkovitost in pomnožiti njena področja). Ta nova strategija se na ravni 

načel brez težav formulira v splošni teoriji o pogodbi.  Za državljana menijo, da je enkrat za 

vselej z vsemi zakoni sprejel tudi tisti zakon, ki ga utegne kaznovati. 

Če je v 18. stoletju kaznovanje po Foucaultu (1984, 83) manj strogo, pa naj bi bilo bolj 

univerzalno in bolj neogibno. Kaznovalna oblast naj bi se globlje zarinila v družbeno telo. 

Foucault (1984, 83) meni, da je prišlo do reforme sodne oblasti v razmerah nove politike v 

povezavi z ilegalizmi. Ekonomija in tehnologija kaznovalne oblasti pa sta pripeljali do tega, 

da je kazen postala ekonomija odvzetih pravic, kamor sodita tudi osamitev in diferenciranje. 

4.4.1 Osamitev (izločanje) 

V slovenskem šolskem prostoru lahko nastanek konzorcija šolskih centrov pomeni preskus,55 

ki sovpada s spremembo načina financiranja šol na področju srednjega šolstva, z nastankom 

in uvajanjem prenovljenih programov in povečanim črpanjem evropskih sredstev iz 

kohezijskih skladov. Tako imenovano prestrukturiranje financiranja, nove programske 

zasnove in izvedbenih modelov kurikuluma je temeljilo na velikem projektu, ki naj bi imel 

posledice tudi na posameznikih in s tem lastnosti poskusa.  

Po Foucaultu (1984, 186-192) preskus preobrača ekonomijo vidnosti v izvrševanju oblasti. 

Tradicionalno je oblast tisto, kar vidimo, kar se kaže, kar se prikazuje, paradoksalno pa tiči 

načelo moči oblasti prav v gibanju, s katerim to moč sprošča. Tu je moč konzorcijev. Načelo 

moči tiči v gibanju, ki ga konzorciji sproščajo.  

Preskus je tehnika, s katero oblast zajema subjekte v mehanizem objektivacije, namesto da bi 

oddajala znake svoje moči in da bi zaznamovala svoje subjekte. Disciplinska oblast v 

prostoru, ki mu gospoduje, veči del kaže svojo moč tako, da ureja objekte. Preskus se 

uveljavlja kot ceremonija te objektivacije.  

V danem primeru je s konzorcijem šolskih centrov oblast izgubila oblast, ne da bi se tega 

zavedala. Prilaščati so se jo začele strukture, vpete v poskus. Med temi strukturami je najbolj 

                                                 
55 Foucault (1984, 186-192) govori o preskusu, ki vsebuje cel mehanizem, ki z določeno obliko 
izvrševanja oblasti povezuje določeno vrsto oblikovanja vrednosti. Ugotavlja, da preskus, ki ga 
obdajajo vse njegove dokumentarne tehnike, spremeni slehernega posameznika v poskus. 
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vidna skupina direktorjev šolskih centrov, ki vodijo celotno gibanje. Foucault (1984, 184) 

pravi: 
Preskus kombinira tehnike hierarhije, ki nadzoruje, in tehnike sankcije, ki normalizira. Je 

normalizacijski pogled, nadziranje, ki omogoča kvalificiranje, klasiranje in kaznovanje. 

Doseže, da postanejo posamezniki vidni, prek te vidnosti pa jih diferencirajo in sankcionirajo. 

Zato je preskus v vseh disciplinskih dispozitivih močno ritualiziran. Pridružujejo se mu 

ceremonija oblasti in oblika preizkušnje, razkazovanje moči in ugotavljanje resnice. 

V Prilogi 13 so prikazani tekstovni podatki, ki kažejo na hierarhijo in sankcijo, ki se odraža v 

osamitvi oziroma izločanju. V hierarhiji šolskega sistema po nastanku konzorcija šolskih 

centrov pomeni biti v konzorciju in v središču dogajanja, biti glavni. Biti samostojen v 

nepovezani šoli pa pomeni biti prezrt, biti kaznovan. V tem smislu je po mnenju ravnateljice 

samostojne šole deloval ustroj konzorcija šolskih centrov:  

Ko so se konzorciji začeli, smo se tudi mi bolj zanimali zanje. Bili so tudi oni bolj odprti in na 

začetku so tudi rekli, da so odprti za vse. Recimo pred približno šestimi leti sem bila tudi jaz 

enkrat povabljena zraven. Verjetno so malo opazovali, kaj bi jim jaz lahko prinesla. No, 

dobro, jaz kot jaz oziroma kot šola in potem so očitno ugotovili, da je to premalo, da ni dovolj 

zanimivo. Zadeva se je zaprla in ni bilo več govora o tem, da bi šli v konzorcij. Takrat smo 

šole bolj opazovale, kaj konzorciji delajo, potem so se konzorciji zaprli razen, seveda ko 

dobijo kaj na razpisu, ko so zelo odprti, seveda so. Ja, pa ko prevzamejo  vodenje prenove. 

Tam smo vsi povabljeni in je zelo plenarno. Ampak njihovo delovanje je pa zelo zaprto in 

sedaj se jim tudi mi nekako ne poskušamo približati, ker vemo, da je stvar zaprta, da oni 

delujejo tako, kot delujejo, da so en vzporeden zelo močen center moči. To vemo.  

Učitelj v skupinskem intervjuju, ki dela za konzorcij in je iz šole, ki ni v konzorciju, pa meni, 

da delo v konzorciju za tiste, ki niso iz šol v konzorciju, postaja neke vrste 'kazen'. Ta 'kazen'  

se odraža v stagnaciji razvoja in izgubljanju samostojnosti:  

Enostavno ti sestanki delovnih skupin konzorcija, na katere vabijo naše učitelje, so enostavno 

stvari, ki smo jih mi razvili in to naši učitelji poznajo. In vse te informacije, ki bi jih mogla 

tudi naša šola dobiti od »projekta«, jih mi še ostalim ponudimo kot primer, da jih oni lahko 

razvijajo v svojo smer. In potem bi rekel, da nas enostavno v tem ovirajo. Mi bi lahko stvari 

imeli še bolj dodelane, ampak sedaj, ker energijo trošimo s tem razvijanjem ostalih šol, se mi 

ne razvijamo v pravo smer. 

Postavlja se vprašanje sodelovanja oziroma vključevanja ali izključevanja. Bistvo ni več 

dobra ali slaba ideja. Bistvo postaja 'moja' ali 'tvoja' ideja. To odražajo izjave tistih, ki niso 

vključeni, med njimi učitelja v skupinskem intervjuju:  
S tega nižjega nivoja nisem pristaš kakšnega vsiljevanja idej, ki niso preverjene, ki niso 

argumentirano dobre. In to se dogaja v konzorciju, da od nekje prihaja, pri nas imamo pa tako. 

Dijaki so po vsej Sloveniji enaki, niso na Ptuju nič bolj brihtni, kot tisti v Kopru. /.../.  Saj 

pravim, ni mi všeč, ko dobimo že od vrha dol narejene zadeve. Ker nimaš kaj spremeniti tisto, 

kar ni v redu. Ne vem, mogoče je celo to, da ta vrh premalo upošteva bazo. 
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Izrinjenost oziroma izključenost ni čutiti le na vsebinskem delu in pri učiteljih. O pogledu 

velikih šol in ministrstva na male šole meni ravnateljica nepovezane šole: 
Manjše šole smo definitivno potisnjene na obrobje. To kaže mogoče tudi v izboru članov 

svetov šol s strani MŠŠ. Recimo pri članih svetov šol, ki so poslani iz ministrstva. Na manjše 

šole nikoli ne bodo poslani tisti, ki lahko na ministrstvu kaj vplivajo ali pa na ministrstvu 

predstavljajo nekoga, ki ima ali operativno ali kakršnokoli moč. Tisti gredo v svete večjih šol 

ali centrov. Če se na šolo pozabi, to pomeni, kakšen znak mi to da, da dobimo mi nekoga čisto 

od drugod. Nič ne vemo o njem. Kaj to pomeni, da ni pomembno za ministrstvo. To se pravi, 

da nas niti ne upoštevajo kot nekoga, ki bi lahko sokreiral politiko. Ki bi bil dosti močen, ali v 

svojem okolju ali pa v državnem. 

V izjavi je poudarjen pomen velikih šolskih centrov,  izpostavljena pa je tudi izključenost 

nepovezanih šol. Še zlasti v povezavi z ravnanjem ministrstva, ki svojih predstavnikov iz vrst 

uradnikov ne imenuje v svete nepovezanih šol, imenuje pa jih v svete šolskih centrov in s tem 

daje sporočilo o tem, kdo je za njih pomemben, ter ustvarja neenak položaj, ki ga imajo 

nepovezane šole v primerjavi s šolskimi centri.  

Mesto in vloga posameznika ter njegov položaj v okolju pa so ključnega pomena pri 

ustvarjanju občutka vključenosti oziroma izključenosti ter občutka moči. Ta moč je 

poudarjena v izjavi direktorja šolskega centra 2, ki se postavlja nad ministrstvo in poudarja 

svojo samostojnost in vpliv:  

V odnosu z ministrstvom nimamo problemov. Moram reči, da je ta partnerski. Čeprav je 

ministrstvo v slabi kondiciji. Jaz pač tako rečem, ko se »znotraj« (op. interno) pogovarjamo, 

navzven druge ne briga. In je škoda, da je tako, da ko nekaj rabiš, da to dolgo traja, da dobiš 

kašen odgovor, da dobiš kakšno sugestijo, kako bi kaj naredil. V bistvu moraš pa tako vse 

narediti sam. Največji doprinos je, da ti ne škodijo, da ti stvari, ko jih pelješ, ne preprečujejo, 

dokler je normalno. Po drugi strani bi jih pa včasih rabil. Recimo smo šli na Kxxx (op. v 

tujino) izobraževati in sem rekel, če lahko dobim soglasje, da bomo dol delali. Ni variante. So 

rekli: »Če bo karkoli narobe veš, da boš nastradal, če bo pa vse v redu, te bodo pa tako in tako 

vsi hvalili.« 

Problem odvzema samostojnosti in s tem povezanega občutka moči posameznika pa je 

izpostavil ravnatelj šole v šolskem centru 1, ki je opisal odpore pri združevanju šol v šolske 

centre:  

Največji problem pri združevanju šol v center je bil v tem, da ravnatelji niso mogli biti več 

ravnatelji, ampak so postali pomočniki direktorja. In zaradi tega je tudi bil največji odpor. 

Zxxx šola se je počutila zelo ogroženo in je zelo nasprotovala združitvi v center, tako da je 

bila celo politična odločitev s političnimi pritiski. Zveza komunistov je takrat zahtevala 

združitev. Ko je videla, da ne gre na lepo, je šlo pa na ta način. 

Mehanizem oblasti je sprožil združevanje šol v šolske centre in njihovo povezovanje v 

konzorcij. S tem je povzročil zmanjšanje števila 'neodvisnih' posameznikov in povečal moč 

manjši skupini direktorjev ter vzpostavil sistem hierarhije. Tovrstno vzpostavljanje hierarhije 
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se odraža kot vzpostavljanje notranjega nadzora šolskega sistema, ki omogoča tudi 

kaznovanje. Če v 'jeziku Foucaulta' pomeni hudodelstvo za ravnatelje nepovezanih šol 

vztrajanje pri samostojnosti, potem je za njih kazen združitev v center. S tem je za zločin 

najdena ustrezna kazen ali kot pravi Foucault (1984, 106):  

Če najdemo za zločin kazen, ki mu ustreza, pomeni, da smo našli nevšečnost, katere ideja bi 

bila taka, da bi zaradi nje ideja hudodelstva postala za vselej neprivlačna. 

Če nevšečnost imenujem podrejenost in zato posamezni ravnatelji opustijo idejo o 

samostojnosti, je narava kazni ustrezna ali kot pravi Foucault (1984, 110):  

Kazen se ljudem ne sme zdeti zgolj naravna, ampak tudi zanimiva, da v njej lahko vsakdo 

razbere, kaj je on sam pridobil. Nič več ni tistih bleščečih, a jalovih kazni. Prav tako ni 

skrivnih kazni: kazni naj bodo take, da lahko na njih gledamo, kot na krivčevo vračilo 

vsakemu državljanu za zločin, ki jih je vse oškodoval. 

Če je združitev šole v šolski center za ravnatelje naravna in zanimiva, je kazen ustrezna. 

Zanimivost združitve je v predpostavki, da posamezniki niso pripravljeni prevzemati 

odgovornosti in da iščejo zaščito v tako imenovanih višjih strukturah. Ob združitvi se del 

odgovornosti prenese na direktorja šolskega centra. Po drugi strani pa z ločevanjem državnih 

struktur in šole, kar pojmujemo kot decentralizacijo in deregulacijo, posamezniki in skupine 

posameznikov na državnem nivoju v očeh izvajalcev postajajo strokovno nekompetentni 

oziroma jim skupine na izvedbenem nivoju ne priznavajo kompetentnosti, kar vidimo iz 

izjave ravnatelja MIC-a v šolskem centru 1: 

Država nam v osnovi daje premalo denarja.  /.../  Šolski center dobi po MoFASU toliko in 

toliko in pozitivno posluje. Vse, kar ustvari na trgu, vrne v zgradbo, v vzdrževanje, v novo 

opremo. No, in tukaj je ena varianta, da bo treba to na en drugačen način spodbujati. Če 

vidimo tržno dejavnost kot problem MIC-ov,  potem je tu težko peljati razvoj. Sedanji 

programi, sistemi vodenja, organizacijske strukture so se v šolstvu v zadnjih 10 letih blazno 

spremenile. Samo pojdite pogledat po pisarnah na MŠŠ-ju, gospo 'xxx' in podobne, vidite, da 

je zadeva takšna, kot je bila. Ljudje sedijo tam in delajo strogo kot uradniki.  

Očitki o strokovni nekompetentnosti so v luči krepitve posameznikov v šolskih centrih in 

konzorciju šolskih centrov. S tem, tudi po mnenju učitelja 2 v skupinskem intervjuju, prihaja 

do izločanja oziroma osamitve manjših, samostojnih in nepovezanih šol ter državne ravni, ki 

je za delovanje sistema odgovorna: 

Ministrstvo je enostavno odrinjeno na nek stranski tir in ni nadzorov nad konzorciji. Zato sem 

tudi omenjal, da bi se mogli ti konzorciji, če že opravljajo neke zadeve, vsaj pri določenih 

stvareh poenotiti, če že nimajo nadzora. In to se mi zdi, da pri tem peljejo neko čudno zgodbo. 

/.../. Zato se mi zdi, da bi tule mogli  res noter uvesti en kriterij glede programov in uvajanja 

teh programov. Tako, da tukaj se mi zdi, da manjka ta nadzor ali pa neka, ne vem, rdeča nit v 

celoti, v vseh konzorcijih. 
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Oblikuje se moč posameznikov in skupin, ki jih ti posamezniki sestavljajo. To stopnjuje 

preusmeritev pozornosti k njim in jim daje pomembnost v sistemu, v katerem se ustvarja 

prepričanje, ki ga je izrazila tudi ravnateljica v skupinskem intervjuju:  

Sedaj imam jaz občutek, kot da je v bistvu morda boljše, da grem jaz k Pxxx v center Gxxx 

kaj prositi kot pa na ministrstvo. Ali je torej ministrstvo čisto izgubilo nadzor nad delom 

delovanja šol, nad tem, kako se pelje prenova. Ali je to sploh še ciljno naravnano, ali je to 

samemu sebi namen, da tisti, ki izobražujemo, postajamo tudi dirigenti celotnega orkestra, ne 

samo, da igramo noter en inštrument. 

V šolskih centrih, zlasti pa v konzorciju šolskih centrov, gre za taktiko podrejanja. Pri tem je 

najpomembnejša vloga posameznikov, direktorjev šolskih centrov, kot jo vidi tudi ravnatelj 

šole v šolskem centru 1:  

Zgodovina nastanka konzorcijev je, da so se direktorji takrat največjih centrov usedli in se 

odločili, da bodo naredili konzorcij, v katerem je bil od samega začetka kot boter gospod 

»Zxxx« iz MŠŠ, in mislim, da je bil prisoten še »Txxx« iz CPI. V tej povezavi v prvi varianti 

še ni bilo centra Nxxx, ker oni še niso spadali v dovolj velik center. Namen je, da diktirajo 

šolsko mrežo, da povežejo prej ali slej male šole, ki bi postale podružnice velike šole.  

Če posamezniki v vlogi direktorjev šolskih centrov in vodje konzorcija šolskih centrov 

predstavljajo 'pomembno' družbeno skupino, ki jo je s projektom prenove šolskega sistema 

pooblastila država za določanje, kaj je 'prav' in kaj je 'narobe', se na podlagi njihovih 

pogledov in odločitev promovira tudi družbeni interes. To pa nujno ne pomeni, da tisto, kar 

promovirajo in dejansko počnejo, tudi je družbeni interes. In če izhajam iz Foucaulta (1984, 

106), ki pravi: 
Družba v funkciji svojih lastnih interesov določa, kaj je treba imeti za zločin: ta potemtakem 

ni naraven. 

Potem direktorji v funkciji lastnih interesov določajo 'zločin', ki ni naraven, torej tudi kazen v 

obliki izločanja ni sprejemljiva, pa tudi če gre za namen oziroma taktiko podrejanja, kot to 

Foucault (1984, 267) vidi v funkciji zapora:  

Čemu rabi neuspešnost zapora? Namen zapora in v splošnem tudi kazni ni odpraviti kršitve; 

njihov namen je bolj, da jih razlikujejo, jih distribuirajo, jih uporabljajo, da si ne prizadevajo 

toliko, da bi ukrotili tiste, ki so pripravljeni kršiti zakone, temveč hočejo uvrstiti kršenje 

zakonov v splošno taktiko podrejanj. (jih registrirajo,…). 

Kaznovane pa niso le manjše, samostojne, nepovezane šole. Kaznovano oziroma izločeno je 

tudi ministrstvo, da bi se ga podredilo. To pa pomeni prerazporejanje moči v šolskem sistemu, 

ki se kaže tudi v razvrščanju oziroma diferenciranju po pomembnosti. 

4.4.2 Diferenciranje 

Vsebinska prenova programov in način financiranja šol sta sprožila tudi prestrukturiranje 

šolskega prostora. Tako imenovane 'para' strukture, ki so se formirale znotraj konzorcija 
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šolskih centrov, zastopajo pa jih direktorji šolskih centrov, so povzročile dvojno pojmovanje v 

šolskem prostoru o tem, kdo je pomemben in kdo je nepomemben, pri tem pa poudarjajo 

lastno pomembnost. Iz tega lahko sledi, kdo je potreben in kdo nepotreben, ker poudarjajo 

priključevanje samostojnih šol v njihove centre. In še: kdo je dober in kdo je slab, pri tem se 

sklicujejo na kadrovski potencial v svojih centrih.  

Če so pomembni veliki, ki so potrebni in dobri, so mali nepomembni, nepotrebni in slabi. In 

če so šolski centri in njihov konzorcij veliki, so male nepovezane šole nepotrebne, 

nepomembne in slabe. In tako se potencira diferenciranje.  

V Prilogi 14 so prikazani tekstovni podatki, ki kažejo na diferenciranje v šolskem prostoru.  V 

izjavah udeležencev zaznavam več pogledov na diferenciacijo, ki so posledica pridobljene 

oblasti povezanih šol in izoblikovanih pogledov na kršitve. Ravnatelj MIC-a v šolskem centru 

1 v izjavi negira stališče ministrstva do poslovanja MIC-a:  

MIC je kot organizacijska enota, ker se je tako lastnik odločil. To je ministrstvo. Najprej je 

bilo rečeno, da se bodo MIC-i organizirali, in mislim, da je to tudi edino pravilno, tam, kjer je 

zadostna kritična masa. MIC ne more biti zraven vsake vaške šole in tam, kjer okolje ugotovi, 

da je smiselno organizirati MIC. Tu tudi z ministrstvom nismo vedno prišli na skupni 

imenovalec, ker so rekli, ja, MIC je drag. Ja, če ga ministrstvo organizira, pa postavlja, pa 

gradi, opremlja in zagotavlja funkcioniranje, potem je drag. Če pa nastane z okoljem in tudi 

okolje vlaga v MIC, potem je pa zgodba drugačna. 

Izjavo razumem kot negodovanje do države in državnih uradnikov. Predpostavljam, da imajo 

šolski centri odločujočo moč. To je možno podkrepiti tudi skozi Foucaultov (1984, 128) 

koncept reagiranja na kršitev: 

Gre potemtakem za dva različna načina reagiranja na kršitev; za to, da znova vzpostavimo 

pravni subjekt družbenega dogovora – ali izoblikujemo ubogljivega subjekta, ki se uklanja 

hkrati splošni in natančni obliki kakršnekoli oblasti. Tajnost je nujna. Potemtakem pa tudi vsaj 

relativna avtonomija te kaznovalne tehnike: delovati mora po svoje, imeti svoja pravila, svoje 

tehnike, svojo vednost, določiti mora svoje norme, odločati o svojih rezultatih: to je 

diskontinuiteta, vsekakor pa specifičnost, glede na pravno oblast, ki razlaga krivdo in določa 

splošne meje kazni.  

Ker ni možno enostavno vzpostaviti dogovora med državo in šolskim centrom v prid šolskega 

centra, je potrebno v želji po izoblikovanju ubogljivega posameznika – državnega uradnika, ki 

bo ugodil izvajalcem dejavnosti, določiti kazen, kar je izločitev oziroma osamitev. Šolski 

centri so prerasli v fazo, ko ne priznavajo pravice ustanovitelju pri odločanju o organizaciji in 

financiranju. Ravnatelj MIC-av šolskem centru 1 izpostavlja vlogo kapitala kot odločujočega 

dejavnika ter neformalna lastniška razmerja, pri katerih naj se upošteva le vhodna vrednost 

(stroji in oprema), ne pa izhodna (število usposobljenih). To pojmovanje vodi v vnos 

zasebnega v javno oziroma v javno-zasebno partnerstvo. Drugače pa vidi šolske centre 

oziroma konzorcije ravnateljica nepovezane šole v skupinskem intervjuju:  
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No, meni se zdi delo v konzorciju čista izguba časa in energije, da se premlevajo iste stvari, 

vrtijo iste stvari, zato ker je pač nek denar temu namenjen. Vse gre pa na račun naših 

zaposlenih, ki se morajo teh sestankov udeleževati, in sem jaz že na začetku povedala, da mi 

smo zraven, ampak samo v segmentu, kjer lahko nadgrajujemo. Ne pa v segmentu, kjer bomo 

zopet gledali, kako se da nek zid postavljati, nam pa že skoraj cela hiša stoji. In tudi ko 

dobimo vabilo, jaz samo odgovorim, to mi že obvladamo, če se gredo zopet osnovne korake. 

V tem primeru gre za izločanje nepovezanih šol. Diferenciacija nastaja med konzorciji in 

tistimi, ki niso v konzorciju. Izraža se v nepriznavanju znanega. Konzorciji nepovezanim 

šolam ne priznavajo vedenja in izraženo v 'jeziku Foucaulta' nadzorujejo dejavnost, ki jo 

vodijo z zaporedjem dogodkov in vsebin. Konzorciji se ne ozirajo na že znano in poznano ter 

vse, kar počnejo, imenujejo novo. Uveljavljajo logiko novega, ki ni novo, in se držijo 

zaporedja, ki po Foucaultu (1984, 291) spominja na dresuro:  

Urjenje se prepleta z utrjevanjem oblastnih razmerij (pokornih podložnikov, na katere se lahko 

zanesejo). 

Medtem, ko konzorciji vztrajajo pri izvajanju svojih aktivnosti, se nepovezane šole sprašujejo 

o namenu in ciljih teh aktivnosti. Po mnenju vodje konzorcija strokovnih gimnazij postaja 

početje konzorcija problem:  

Bom rekel, kako čutim vpliv konzorcija centrov kot ravnatelj šole, ki je v Lxxx. Poglejmo 

praktično: Ne center Mxxx ne center Lxxx neke take strukture nimata. Nimata konzorcijev, 

niso bili ustanovljeni, ne v Lxxx ne v Mxxx in še cel kup drugih stvari v teh dveh večjih 

mestih ni bilo narejeno, kar je v manjših slovenskih mestih bilo narejeno, kot pobuda recimo, 

kot razvoj, kot dogajanje v šolskih centrih. In formalno gledano, poglejmo na nivoju 

strokovnih šol, posebej na področju stroke, ki je pri nas. CPI skoraj da ne obstaja, ga ni. Stroka 

se dogaja v konzorciju šolskih centrov in to čutimo kot problem. Res čutimo kot problem. 

Kot problem vidijo prenovo tisti, ki niso člani konzorcija šolskih centrov. Kot formalno 

enakovredni izvajalci programov v šolskem sistemu se čutijo kaznovani, ker so izločeni. Z 

izločitvijo primarne vloge institucij (npr. CPI) pri prenovi in s krepitvijo struktur v 

konzorcijih ter z utrjevanjem novih oblastnih struktur in razmerij se potencira karceralnost–

rakavost sistema, ki jo omenja ravnateljica v skupinskem intervjuju: 

Imam občutek, da se preko konzorcijev usmerja in vodi šolski sistem. Da. Popolnoma. 

Potrjuje pa jo izjava vodje konzorcija biotehniških šol:  

Jaz bi rekla, da se na nek način tudi preko teh projektov vodi notranja prenova šol. Ker je to le 

tako veliko gibanje znotraj šol, ki ga kar tako najverjetneje nebi bilo. In je tukaj tudi preko 

konzorcijev, ker so oblikovane delovne skupine na ravni konzorcija, na ravni šol in tako 

naprej, se v bistvu to prenaša v šolske kolektive. Ker je cilj, da se osrednja vloga dijaka na nek 

način utemelji, da se nekako pomaga dijakom tudi na nek način, da se znotraj sistema v bistvu, 

mogoče tudi drugače uveljavljajo. No, tako. Skratka, jaz vidim v tem smislu, ne kot sistem tak, 

da bi mi sedaj kreirali šolski sitem, ali kakorkoli, ampak da gre tukaj za to notranje gibanje po 

šolah. 
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Ne glede na izjave je država konzorcijem poverila prenovo šolskega sistema, ni pa zagotovila 

mehanizmov nadzora. Še več. Vzpostavila je dvojni sistem. Enega na formalni ravni preko 

zakonodaje, ki daje pristojnosti javnim zavodom za razvoj (CPI, ZRSS), drugega pa preko 

projekta konzorcija šolskih centrov. Zavodi za podporo in razvoj so pri tem ostali pasivni, saj 

niso prejeli sredstev, konzorcij kot aktivni izvajalec prenove pa je v dobri veri izvajal 

aktivnosti in ne glede na vsebino in način dela promoviral pomembnost početja. Nasprotja, ki 

so se ustvarila med člani konzorcija in nepovezanimi šolami, ki so ostale brez podpore države, 

so potencirala diferenciacijo na 'prave' in 'ne prave' oziroma so privedla do kazni v obliki 

izločanja oziroma osamitve.  

Povod za tovrstno kazen je v nedoslednosti šolske oblasti, ki je ustvarila nasprotja pri 

poverjanju nalog za prenovo šolskega sistema na področju poklicnega in strokovnega 

izobraževanja. Podpora projektne zasnove prenove šolskega sistema, ki jo je nudila vladajoča 

šolska struktura, pa vodi tudi v paradoks: država, ki je akter, je kaznovana s tem, da se je 

njena moč prerazporedila v konzorcij šolskih centrov.  

4.4.3 Zaključek 

Filozofija kazni in kaznovanja ter kaznovalna praksa se je spreminjala skozi zgodovinska 

obdobja. Skozi zgodovino je iz kazni izključena uprizoritev trpljenja, izvršitev kazni pa 

postaja vedno bolj samostojno področje, ki ga prevzema administrativni mehanizem. 

Spremenila se je kaznovalna praksa. Ekonomija in tehnologija kaznovalne oblasti sta 

pripeljali do tega, da je 'kazen iz umetnosti neznosnih občutkov' postala ekonomija odvzetih 

pravic, kamor sodita tudi osamitev in diferenciranje. 

V preglednici 12 so prikazane kazni na osnovi administrativnih mehanizmov, ki so prisotne 

pri delovanju šolskih centrov in konzorcija šolskih centrov.   

Preglednica 12: Kazni na osnovi administrativnih mehanizmov 

Administrativni mehanizem  Kazen 

Izločanje Hierarhija, prezrtost, strokovna stagnacija, 

nesamostojnost, izguba mesta in vloge, 

izrinjenost, nekompetentnost, izguba 

lastniških pravic 

Diferenciranje Podrejanje, nepomembnost, nepotrebnost, 

slabost, ubogljivost, nepriznavanje znanega, 

urjenje  

Nastanek konzorcija šolskih centrov v slovenskem šolskem prostoru pomeni v 'jeziku 

Foucaulta' preskus, ki preobrača ekonomijo vidnosti v izvrševanju oblasti in sovpada s 

spremembo načina financiranja šol na področju srednjega šolstva, z nastankom in uvajanjem 
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prenovljenih programov in povečanim črpanjem evropskih sredstev iz kohezijskih skladov. S 

preskusom  oblast zajema subjekte v mehanizem objektivacije, namesto da bi oddajala znake 

svoje moči in da bi zaznamovala svoje subjekte. Disciplinska oblast v prostoru, ki mu 

gospoduje, kaže svojo moč tako, da ureja objekte. Preskus pa se uveljavlja kot ceremonija te 

objektivacije. Temelji pa na velikih projektih, ki jih vodi in usmerja konzorcij šolskih centrov, 

zaradi katerih naj bi imeli posledice tudi posamezniki.  

Z nastankom konzorcija šolskih centrov se kaže moč konzorcija v gibanju, ki ga konzorcij 

sprošča. S konzorcijem šolskih centrov je oblast izgubila oblast, ne da bi se tega zavedala. 

Prilaščati so se jo začele strukture, vpete v poskus. Med njimi je najbolj vidna skupina 

direktorjev šolskih centrov, ki vodijo celotno gibanje. V hierarhični strukturi šolskega sistema 

po nastanku konzorcija šolskih centrov pomeni biti v konzorciju in v središču dogajanja, biti 

glavni. Mesto in vloga posameznika ter njegov položaj v prostoru je ključnega pomena za 

občutek vključenosti oziroma izključenosti ter za občutek moči. To se kaže pri pripojitvah šol 

k šolskim centrom.  

Direktorji šolskih centrov in vodja konzorcija šolskih centrov predstavljajo 'pomembno' 

družbeno skupino, ki jo je s projektom prenove šolskega sistema država pooblastila za 

določanje tistega, kar je 'prav' in kar je 'narobe'. Na osnovi svojih pogledov in odločitev tudi 

promovirajo družbeni interes. To pa nujno ne pomeni, da tisto, kar promovirajo in dejansko 

počnejo, tudi je družbeni interes. Direktorji v funkciji lastnih interesov določajo 'zločin', ki ni 

naraven. Torej tudi kazen v obliki izločanja ni sprejemljiva, pa tudi če gre za namen oziroma 

taktiko podrejanja, kot jo najdemo v funkciji zapora. 

Kaznovane niso le manjše, samostojne, nepovezane šole. Kaznovano oziroma izločeno je tudi 

ministrstvo. To pomeni prerazporejanje moči v šolskem prostoru, ki se kaže v razvrščanju 

oziroma diferenciranju po pomembnosti. 

Strukture, ki so se formirale znotraj konzorcija šolskih centrov, zastopajo pa jih direktorji 

šolskih centrov, so povzročile dvojno pojmovanje v šolskem prostoru: kdo je pomemben in 

kdo je nepomemben. Če so pomembni veliki, ki so potrebni in dobri, so mali nepomembni, 

nepotrebni in slabi. In če so šolski centri in njihov konzorcij veliki, so male nepovezane šole 

nepotrebne, nepomembne in slabe. In tako se potencira diferenciranje.  

Izpostavljena je vlogo kapitala kot odločujočega dejavnika. Ko ni možno enostavno 

vzpostaviti dogovora med državo in šolskim centrom v prid šolskega centra, pride do kazni v 

želji po izoblikovanju ubogljivega posameznika – državnega uradnika, ki bo ugodil 

direktorju. Kazen je izločitev oziroma osamitev, ki pomeni diferenciacijo. Kaznovani so tisti, 

ki so izločeni. Izločeni pa so tisti, ki niso vključeni v aktivnosti konzorcija šolskih centrov. 

Med njimi so tudi zavodi za razvoj in strokovno podporo, ki naj bi imeli formalno, zakonsko 

osnovo za izpeljavo prenove. Z izločitvijo primarne vloge teh institucij pri prenovi in s 

krepitvijo struktur v konzorciju ter s tem utrjevanjem novih oblastnih struktur in razmerij pa 
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se potencira karceralnost–rakavost sistema. Država, ki je akter prenove, je kaznovana, njena 

moč pa se je prerazporedila v konzorcij šolskih centrov. 
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5 ZAKLJUČKI I� PRIPOROČILA 

5.1 Ugotovitve 

V prvem delu disertacije sem podal pregled literature in teoretična izhodišča o procesih, ki v 

dobi globalizacije zaznamujejo prehod v tretje tisočletje. Pregled literature in teoretična 

izhodišča kažejo, da kljub številnim zakonskim in podzakonskim predpisom na področju 

izobraževanja ter omejitvam, ki regulirajo delovanje šol in njihovih povezav, v Sloveniji in 

drugih nacionalnih douniverzitetnih šolskih sistemih poteka 'približevanje' k skupnim ciljem v 

evropskem in širšem svetovnem prostoru. Prisotno je ustvarjanje podobnih oziroma enakih 

izobraževalnih sistemov in možnosti izobraževanja ter delovanja šol, zaznati je trende 

marketizacije šolstva, audit kulture ter poudarjanje pomena podjetništva. V Sloveniji in 

drugod po svetu je prepoznavna naravnanost snovalcev šolskih politik in njihova naklonjenost 

oziroma pripadnost načelom 'aktualnosti', 'modernosti' in 'dinamičnosti'.  

Slovenija je v letih 1991 do 1995 zasnovala konceptualne rešitve sistema vzgoje in 

izobraževanja ter leta 1996 sprejela sistemsko zakonodajo, ki jo je v zadnjih petnajstih letih 

prilagajala trendom decentralizacije in deregulacije šolskega sistema zlasti na srednješolskem 

področju. Leta 2008 je bil uzakonjen 'lump sum' in 'per capita' sistem financiranja, ki naj bi 

omogočil večjo avtonomijo šol in s tem večjo odgovornost za rezultate izobraževanja, šole pa 

spodbudil k večji ekonomičnosti in iskanju takih organizacijskih in izvedbenih rešitev, ki 

bodo izboljšale kakovost, notranjo ekonomičnost in omogočile hitrejše reagiranje na potrebe 

trga dela. Čeprav država določa 'okvir' in pogoje delovanja šol (večji del programa, učni jezik, 

pogoje za opravljanje dejavnosti, javne listine, plače zaposlenih, delovno obveznost 

zaposlenih) ter preko inšpekcijskih služb nadzira zakonitost delovanja šol, lahko z novim 

sistemom financiranja šola oziroma vodstvo šole samostojno razporeja finančna sredstva, 

oblikuje del kurikuluma in vodi kadrovsko politiko. To je spodbudilo šole in vodstva šol, da 

so se organizirala, med seboj povezala in v šolski prostor prenesla vzorce vodenja in 

upravljanja iz profitnega sektorja, ki temelji na povezovanju in tržnih zakonitostih.  

Ker je avtonomija poslovodenja šol v zakonodaji praktično omejena le z ustvarjanjem 

dobička, ne pa z ustvarjanjem prihodkov iz 'tržne dejavnosti', so se šole zaradi večje finančne 

učinkovitosti začele medsebojno povezovati. Iz raziskave je razvidno, da so povezave nastale 

na podlagi iniciative vodstev posameznih šol oziroma kot odziv vodstev šol na zahteve in 

ukrepe šolske politike ter kot posledica spreminjanja zakonodaje. Zakonodaja in ravnanje 

šolske politike je bilo usmerjeno v decentralizacijo kurikuluma in financiranja, v tržno 

obnašanje šol, k spremenjenemu načinu vodenja šol, k pozicioniranju šol v lokalnem okolju in 

s tem posledično k krepitvi novih centrov moči. Zato povezave pomenijo tudi odziv na 

marketizacijske procese v šolstvu in reakcijo na spodbujanje šolske politike k upravljalski 

avtonomnosti zavodov, k vključevanju socialnih partnerjev, predvsem delodajalcev, ter s tem 

k ustvarjanju monopolnega položaja na določenem teritoriju. 
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Rezultati raziskave kažejo na pomen, ki ga udeleženci v raziskavi pripisujejo povezavam v 

dereguliranem oziroma rereguliranem okolju. Državna šola v nekem smislu postaja 'sistem' 

skupine posameznikov, ki delujejo v imenu države. Zgrajen mehanizem kontrole pri črpanju 

evropskih sredstev omogoča neodvisno delovanje posameznih subjektov v sistemu, ki se med 

seboj povezujejo. V mehanizmu kontrole pri črpanju evropskih sredstev pa je 'past' v tem, da 

se delovanje šol odmakne od javnega, nacionalno urejenega oziroma javno sprejetega in 

priznanega šolskega sistema. V prenovi, ki jo v konceptualnem, vsebinskem in izvedbenem 

delu izvaja ista javnost, mehanizmi državne kontrole ne delujejo, saj skupine posameznikov, 

ki predstavljajo centre moči, ne priznavajo drugačnosti in niso pripravljene spregledati, da se 

dobronamerne rešitve na sistemskem nivoju lahko sprevržejo in imajo dolgoročne negativne 

posledice. 

Povezovanje srednjih šol odraža organiziranost šol, ki ni lastna tradicionalni organiziranosti v 

šolskem prostoru in predstavlja relativno nov pojav. Način vsebinske prenove programov, ki 

je bil v pristojnosti medsebojno povezanih šol, in način financiranja šol in njihovih povezav 

sta sprožila prestrukturiranje šolskega prostora, za katerega je značilna reorganizacija šol ter 

ustvarjanje 'para' državnih struktur. Te, tako imenovane 'para' državne strukture, so se 

formirale znotraj povezanih šol. Zastopa jih poslovodeča struktura 'velikih' šol in njihovih 

povezav. Povezave šol so prerastle v fazo, ko ne priznavajo pravice ustanovitelju – državi pri 

odločanju o organizaciji in financiranju. Kot odločujoči dejavnik se izpostavlja vloga 

človeškega in finančnega kapitala, ki je na področju srednješolskega izobraževanja 

skoncetriran v pravnih subjektih, ki so med seboj povezani. V šolskem prostoru prihaja do 

diferenciacije med šolami in posamezniki.  

#ačin delovanja povezav med šolami in politika delovanja posameznikov znotraj povezav je v 

veliki meri odvisna od strukture povezave in načina vodenja. V šolskih centrih in konzorciju 

šolskih centrov je vidna izrazito hierarhična organiziranost, medtem ko ima Zveza srednjih 

šol in dijaških domov Slovenije bolj 'sploščeno' organiziranost, ki temelji na demokratičnem 

načinu delovanja in enakovredni participaciji posameznih članov. Zaradi velikosti, ki se kaže 

v številu članstva, pa tudi v 'tehnologiji' delovanja povezav, ki omogoča vpliv na nadzorne in 

regulativne mehanizme države, povezave pomenijo center moči, ki ga tvori skupina, ki 

predstavlja poslovodno strukturo šol. 

Vloga in naloge poslovodnih struktur v povezavah šol so podobne kot v tržno usmerjenih 

gospodarskih subjektih. Posledično se v šolski prostor prenašajo elementi trga, ki temeljijo na 

moči posameznikov oziroma skupin. Med temi posamezniki in skupinami se oblikujejo 

odnosi, na osnovi katerih potem ti posamezniki in skupine 'funkcionirajo' v najširšem pomenu 

besede, delujejo in sprejemajo odločitve ter usmerjajo delovanje šol kot institucij. 

Rezultati raziskave kažejo, da se učinki povezovanja za šole v povezavah in za tiste šole, ki 

niso v povezavah, bistveno razlikujejo. Tehnika delovanja povezanih šol, zlasti konzorcija 

šolskih centrov, ki temelji na vključevanju posameznikov iz šol, omogoča vpogled v šolsko 
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mrežo, ki je prepletena po vsej državi. S takšno tehniko in tehnologijo delovanja konzorcija, 

iz katere izhaja dvojica: videti – biti viden, postaja šolski prostor posplošena forma panoptika. 

Vodilna skupina v konzorciju ima preko učiteljev nepovezanih šol, ki delajo za konzorcij, 

informacije in vedenje o tem, kako posamezne šole delajo, kako izvajajo prenovljene 

programe in v kolikšni meri upoštevajo predloge poslovodeče strukture v konzorciju. Šole 

oziroma učitelji nepovezanih šol so v tem smislu opazovani – so objekt, šole v konzorciju 

oziroma vodstvo konzorcija pa je akter aktivnosti in opazovalec – je subjekt.  

Konzorcij šolskih centrov s predstavljanjem idej in rešitev o organizaciji in izvedbi 

kurikuluma postavlja 'šolske zbornice' v nepovezanih šolah v položaj manj kompetentnih 

strokovnjakov. To pa ima tudi zastraševalen učinek, tudi zato, ker je takratna vladajoča 

struktura na ministrstvu finančno in moralno podpirala konzorcij. Skupina direktorjev, ki vodi 

konzorcij, postaja agent moči, ki 'kroti' ravnatelje majhnih, po mnenju skupine direktorjev 

ekonomsko neučinkovitih šol, in obvladuje razvoj poklicnega in strokovnega izobraževanja. 

Čeprav sam načrt projekta za prenovo poklicnega in strokovnega izobraževanja  predstavlja 

pasivni mehanizem kontrole, ki naj bi sprožil kontrolo države nad vsebinskim izvajanjem 

projekta in nad porabo sredstev (aktivni mehanizem), je neaktivirana državna kontrola 

aktivnosti konzorcija na vsebinskem delu omogočila skupini posameznikov, ki vodi 

konzorcij, da narekuje, kontrolira in praktično v celoti nadzira potek prenove. Tako iz 

povezave šol v konzorcij, ki je vzpostavila 'oblast' nad vsebinsko in pravno prenovo 

poklicnega in strokovnega šolstva, izhaja pokroviteljska vloga do nepovezanih šol in oblika 

razkazovanja oblasti, ki jo udejanjajo predstavniki konzorcija. Na ta način konzorcij vodi 

'tiho' reformo šolskega sistema. Paradoks pa se kaže v tem, da kljub državnim mehanizmom 

nadzora, ki vključujejo tudi kontrolo, država sistema ne nadzoruje. Mehanizmi nadzora 

države, ki so usmerjeni v kontrolo doseženih kvantitativnih kazalcev v prenovi (število 

poklicnih standardov, število prenovljenih programov, število vključenih šol in 

posameznikov, število seminarjev), postajajo generator napak v vsebinskem in procesnem 

delu šolskega sistema. 

Ker je prenova segla tudi na področje vodenja šol, organizacije dela, strukture in obsega 

zaposlovanja, dolžine kurikuluma in vloge socialnih partnerjev, so vodje konzorcija v imenu 

konzorcija prevzeli vodenje šolske politike, svojo moč pa so utrjevali s političnim obredom v 

obliki seminarjev za učitelje. Država postaja servis izvajalcem, povezava šol oziroma šola kot 

institucija pa naprava za delovanje posameznikov, ki imajo moč in si 'lastijo' oblast. S tem se 

v konzorciju kopiči monolitnost vednosti in 'oblasti', kar kaže na prerazporejanje moči z 

države na izvedbeni nivo.  

Na institucionalnem nivoju se sicer kaže prepleteno delovanje oblastnih struktur države in 

oblastnih struktur šol v povezavah. Ker gre za tesno medsebojno sodelovanje na nivoju 

posameznikov brez jasno definirane odgovornosti, pa obstaja 'nevarnost zlorabe' položaja in 

vloge, ki jo je posameznikom dodelila država. Promocija aktivnosti povezanih šol zamegljuje 
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bistvo od nebistva. 'Vaja', ki poteka v šolskem prostoru, je usmerjena v podrejanje učiteljev 

nepovezanih šol. Projektne aktivnosti povezanih šol, ki se ponavljajo, postajajo element 

tehnologije telesa in trajanja. Pri posameznih učiteljih v povezanih šolah, ki so del tehnologije 

telesa, narašča občutek moči. V šolskem prostoru pa vse večjo vlogo nadzora prevzemajo 

povezane šole z mehanizmi nadzora s pečatom države, ki vključujejo tudi elemente 

mehanizmov kazni in ki so jih povezane šole same vzpostavile.  

Vzpostavlja se hierarhična struktura šolskega sistema na izvedbeni ravni, v kateri so mesto in 

vloga posameznika ter njegov položaj v prostoru ključnega pomena za občutek vključenosti 

oziroma izključenosti ter s tem za občutek moči. To se kaže v pripojitvah nepovezanih šol k 

šolskim centrom. Premišljena vloga posameznih subjektov omogoča 'tehnologijo' 

discipliniranja, ki je hkrati politika delovanja in oblastna tehnika. 

Čeprav so v delovanje povezav vključeni številni posamezniki z različnimi funkcijami in 

izobrazbo, pooblastila posameznikov in organiziranost tudi znotraj povezav kažejo na 

hierarhijo oziroma delitev vlog, ki vključuje mehanizem nadzora. Vsak posameznik ima svojo 

vlogo in skupaj predstavljajo stroj, ki diktira delovanje navzven do nepovezanih šol. Na mikro 

nivoju posamezniki, ki producirajo organizacijski aparat, tvorijo oblast. Delitev vlog, ki jo v 

okviru zakonskih pristojnosti in lastnega preudarka usmerjajo vodje povezave šol, pa 

omogoča učinkovit nadzor posameznih dejavnosti in celotnega sistema. Hierarhično urejena 

delitev vlog omogoča nadzor nad tem, v katere strukture lahko vstopajo posamezniki. Ker so 

naloge jasne, razdeljene in dajejo posameznikom status, jih ti posamezniki tudi sprejemajo in 

izvajajo na vodjem sprejemljiv način. Hierarhična urejenost znotraj povezav se kaže v notranji 

strukturi povezave šol med poslovodečim partnerjem in člani, v odgovornosti, v delitvi vlog 

in denarja ter v kontrolnih mehanizmih, ki pogojujejo izplačila. Gre za vpogled enih v delo 

drugih, za odločanje enih o delu drugih, kar znotraj povezave vodi v položaj nadrejenosti 

oziroma podrejenosti.  

Znotraj povezav se vzpostavlja aparat, v katerem koncentracija finančnih virov omogoča 

poudarjanje lastne vrednosti in pomena ter koncentracijo človeških virov. Z načinom delitve 

javnih sredstev in z vlogo 'prenoviteljev' srednješolskih programov, ki jo je država prepustila 

povezavam šol, so zlasti veliki šolski centri posredno dobili tudi vpliv na javno mrežo šol. 

Veliki šolski centri se ponašajo z organizacijsko shemo, ki zagotavlja varno socialno okolje za 

zaposlene in imajo zaradi finančne moči v primerjavi z nepovezanimi šolami tudi privilegije 

pri zaposlovanju osebja na finančno-administrativnem ter pravnem področju. Država se je na 

nek način 'odrekla' moči nad regulacijo javne mreže in vlogo regulatorja oziroma 

reorganizatorja prepustila velikim šolskim centrom in njihovemu konzorciju. V danih 

okoliščinah se ilegalizem delovanja sistema odraža kot kaznovanje 'malih', nepovezanih šol, 

ker 'male' šole tudi niso finančno sposobne za pridobivanje sredstev na razpisih. Veliki šolski 

centri z veliko ponudbo programov, nadstandardnimi storitvami, močno lastno promocijo in z 

visokim standardom opreme 'kaznujejo' male nepovezane šole, jih slabijo ali celo ogrožajo 
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njihov obstanek in si s tem utrjujejo svojo moč v šolskem prostoru. Na ta način pa 'male', 

nepovezane šole postavljajo v odvisnost tudi pri izvajanju primarnega, vzgojno-

izobraževalnega programa. 

S tem pa niso 'kaznovane' le 'male' šole. 'Kaznovano' oziroma izločeno je tudi ministrstvo, ki 

izgublja svojo vlogo pri urejanju šolskega polja. To pa pomeni izločanje in diferenciranje po 

pomembnosti in prav tako prerazporejanje moči v šolskem prostoru. 

Med povezanimi in nepovezanimi šolami se s stališča moči, kot jo (ne) definira Foucault, 

vzpostavljajo spremenjeni odnosi. Nastanek povezanih šol v slovenskem šolskem prostoru v 

'jeziku Foucaulta' pomeni preskus, ki preobrača ekonomijo vidnosti v izvrševanju oblasti in 

sovpada s spremembo načina financiranja šol na področju srednjega šolstva, z nastankom in 

uvajanjem prenovljenih programov in povečanim črpanjem evropskih sredstev iz kohezijskih 

skladov. S preskusom  oblast zajema subjekte v mehanizem objektivacije, namesto da bi 

oddajala znake svoje moči in da bi zaznamovala svoje subjekte. Disciplinska oblast v 

prostoru, ki mu gospoduje, kaže svojo moč tako, da ureja objekte. Preskus pa se uveljavlja kot 

ceremonija te objektivacije. Temelji pa na velikih projektih, ki jih vodi in usmerja konzorcij 

šolskih centrov in naj bi imel posledice tudi za posameznike.  

Posamezniki v šolah so zadolženi, da prispevajo k poenotenju in hkrati skrbijo za različnost. 

Gre za koncept, ko država urejanje in poenotenje šole drži le na nivoju regulacije, ki 

zagotavlja izvajanje temeljnih načel. S tem se je delno umaknila iz discipliniranja šolskega 

prostora, vlogo srednješolske prenove pa prepustila izvajalcem, zlasti konzorciju šolskih 

centrov in drugim povezavam. To je pripeljalo k neformalnemu prerazporejanju državnih 

funkcij s šolskega ministrstva na povezave šol, ki so začele prevzemati vlogo kreatorjev 

šolske politike, s tem pa tudi discipliniranje šolskega prostora.  

Analiza podatkov kaže, da struktura povezav vpliva tudi na drugačno pravno-politično in 

tehnično-disciplinsko osnovo delovanja, kot je značilna za samostojne in nepovezane šole. 

Tehnično strukturo povezav, pristojnosti posameznikov in skupin v povezavah, odnose med 

posamezniki v povezavah, odnose med posamezniki v povezavah in izven njih, odnose med 

skupinami v povezavah in izven njih, nivoje odločanja ter vpliv posameznikov oziroma 

skupin na povezovanje sem pomensko označil z besedno zvezo 'arhitektura povezav'. Ta 

besedna zveza poudarja fluidnost forme in vsebine oziroma fluidnost institucionalnega in 

vsebinskega delovanja povezav. Na eni strani kaže na tehnično trdno in strogo organizacijo, 

ki temelji na tehnično-disciplinski osnovi, na drugi strani pa mehko strukturo, ki temelji na 

pravno-politični osnovi. 

Pravno-politična in tehnično-disciplinska osnova po eni strani kažeta na nastanek nove 

družbene skupine v šolskem prostoru, ki prevzema vlogo države oziroma njenih institucij. To 

je zlasti skupina direktorjev šolskih centrov, ki si s toleranco predstavnikov države in 

državnih organov samoiniciativno jemlje tudi pristojnosti vladajočih struktur in z vladajočimi 
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strukturami države preko Zveze srednjih šol in dijaških domov z državo bije politični boj na 

področju šolstva. S članstvom svojih predstavnikov pa v delovnih skupinah ministrstva sili 

državo k sprejemanju takšnih zakonodajnih rešitev, ki posameznikom v šolskem prostoru 

prinašajo ugodje in zadovoljujejo interese. Vzpostavila se je nova oblika političnega boja, kar 

kaže na to, da je v slovenskem šolskem prostoru v zadnjih letih demokratizacija družbe 

pripeljala do participacije tistih posameznikov (ravnateljev in direktorjev šol) v oblastnih 

strukturah, ki sicer niso del teh struktur. Ti posamezniki sebi po eni strani soustvarjajo 

nadzorne in regulativne mehanizme in s sodelovanjem pri pripravi državnih dokumentov, 

zakonov in pravilnikov uveljavljajo 'lastno prepričanje', da so uveljavili svoje interese in 

koristi. Po drugi strani pa njihova tehnično-disciplinska in pravno-politična osnova za 

delovanje vključuje tudi posebne metode, med katerimi je značilna metoda nenehnega 

vključevanja novih zunanjih sodelavcev v delo konzorcija šolskih centrov, ki učinkuje tako, 

da ti sodelavci postajajo pripadni ideji konzorcija, hkrati pa jo širijo v nepovezane šole in v 

imenu implementacije prenovljenih programov pripravljajo tudi izhodišča za novo 

zakonodajo. To so pomembne podrobnosti in predstavljajo oprijemališče oblasti. Zato imajo 

povezave šol tudi oblastno vlogo.  

Ta se kaže v nadzorovanju dejavnosti, kot eni izmed aktivnosti za discipliniranje šolskega 

prostora (v konkretnem primeru prenove programov in implementacije prenovljenih 

programov). Vodstva povezav se trudijo pridobiti privolitev oziroma poslušnost države, da v 

zakonodajo implementira dognanja v povezavah oziroma da posodi pečat svoje avtoritete. S 

tem vodstva povezav premagujejo odpore posameznikov znotraj povezav in v nepovezanih 

šolah, ki so posledica različnega pogleda na organiziranost, na vsebino dela, na pogoje in 

način dela, ter izkazujejo moč. 

Veliki šolski centri in konzorcij šolskih centrov so v primerjavi z manjšimi šolami močnejši v 

lastnem okolju in tudi širše. Tako kot v razredni družbi, v kateri moč lastnine diktira moč v 

družbi, tudi pogosto izpostavljena materialni in kvantitativni vidik – razloga za povezovanje v 

centre in konzorcij, vodita v monopol, skozi katerega se odraža moč. Prihaja do nove pozicije 

posameznikov in pravnih subjektov v šolskem prostoru. Ker je 'varnost' delovanja povezana z 

odnosom velikih šol do manjših in do ministrstva in obstaja verjetnost, da bo določena oseba 

oziroma socialni dejavnik (skupina, direktor šolskega centra) pomembneje vplivala na 

obnašanje, stališča, mnenja, čustva, motive drugih posameznikov oziroma drugih socialnih 

dejavnikov in jih bo spravljala v odnose odvisnosti in podrejenosti, se v šolskih centrih krepi 

tudi socialna moč. 

V šolskih centrih in njihovi povezavi v konzorcije vloga posameznikom omogoča elemente 

poveljevanja. Zato se v šolskih centrih in konzorciju šolskih centrov sestavljajo sile, ki 

oblikujejo 'paradržavni' aparat. Ta pa deluje samostojno oziroma uveljavlja svojo moč do 

drugega – državnega aparata. Z načinom notranjega delovanja, z notranjo regulativo in 

ponujanjem rešitev na sistemski ravni 'paradržavni' aparat tekmuje z državnim aparatom in se 
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promovira kot konkurenca, ker je državni aparat tog in mu je očitano nepoznavanje 

izvedbenega nivoja. Ta 'tekma' pomeni nove tehnike discipliniranja šolskega prostora in 

posameznikov v njem. Vloga posameznih nepovezanih šol je za šolsko politiko postala 

relativno nepomembna. Kreiranje sistema je prepuščeno velikim konzorcijem, ki jih vodijo in 

obvladujejo direktorji šolskih centrov. Ti so po svoji funkciji naravnani k ekonomskim 

učinkom. Ker so prevzeli in prenesli na področje šolstva mehanizme, ki jih poznamo v tržnem 

gospodarstvu (grozdenje, mreženje), kar ustvarja disciplino na trgu in izloča male, lahko 

govorimo o »sindromu velikih«. Pri tem pa se načini in tehnike za discipliniranje prostora 

kažejo v poenotenju dejavnosti, ki pomeni tudi nadzor dejavnosti, v panoptizmu, v politiki 

delovanja in v mehanizmih, ki so značilni za vzpostavljanje konkurence. Gledano skozi 

šolsko politiko je konzorcij ustvaril disciplino in kodiral šolski prostor. Konzorcij šolskih 

centrov je z operacijo discipline množico šol, ki je delovala vsaka po svoje, spremenil v 

urejeno mnogovrstnost. S tem je konzorcij ustvaril okoliščine, ki so v bližnji preteklosti in še 

vedno vplivajo na spremembo procesa vzgoje in izobraževanja ter njegovih izidov. Država pa 

je konzorciju prepustila, da z njenim pooblastilom vzpostavlja konkurenco med povezanimi in 

nepovezanimi šolami.  

Ker ideja o povezavah med šolami ne temelji na kompleksu majhnosti, temveč na privrženosti 

k vzorcem povezovanja, ki jih zahteva globalni trg za gospodarske družbe in imajo predznak 

konkurenčnosti, se s podporo države ob delno reguliranem sistemu, ki šole potiska v 

povezave, vzpostavljajo odnosi moči v tržnem okolju. Gre za prenos vzorcev iz profitnega na 

področje javnega sektorja. Vprašanje pa je, kaj je globalni trg za nacionalno in javno šolstvo. 

Če je pri ustanavljanju povezav šol prvi cilj, da se v javnem sektorju ustvari trend, kot ga 

pozna gospodarstvo in s tem umeščanje šolske sfere na trg, potem je dolgoročno vprašljiva 

potrebnost oziroma vloga nacionalne šolske politike. Vprašljivo je tudi  zagotavljanje socialno 

pravične šole za državljane, saj trg deluje po drugih zakonitostih. Če pa je pri ustanavljanju 

povezav šol drugi cilj nacionalne šolske politike ustvariti močan subjekt, ki ima denar, s tem 

moč in bo akter dogodkov na področju nacionalnega šolstva ter bo vplival na obstoj oziroma 

propad manjših šol, potem postane posledica tega cilja hkrati posledica prvega cilja. 

V tržnem okolju z uporabo tržnih mehanizmov delovanja postajajo učenci, ki zaključujejo 

osnovno šolo, 'surovina', javni šolski centri pa do osnovnih šol nastopajo s tipičnimi tržnimi 

mehanizmi, kot so promocija, donatorstvo in osebni stiki. Organizirajo se posamezne celote 

oziroma se organizira analitičen prostor. Ta analitični prostor, ki ga organizira disciplina ter 

ugotavljanje prisotnosti oziroma odsotnosti 'nečesa' v prostoru, pomeni v kontekstu trga 

iskanje tržne niše. Analitični prostor, ki se širi v celotno šolsko polje in zajema šolsko 

vertikalo (do osnovne šole), vodi v nove povezave, ki se zopet analitično organizirajo. Moč 

šolskih centrov tako postaja razlog in generator za pridobivanje še večje moči. To pa je jedro 

konkurence in trga, ki je 'zgodba' moči močnejšega. 
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Iz raziskave izhaja, da, ko ravnatelji in direktorji govorijo o šolskem centru, konzorciju 

šolskih centrov in Zvezi srednjih šol in dijaških domov in poudarjajo povezovanje, 

priključevanje, združevanje, pošteno in razvojno delovanje, skupno nastopanje, pomembnost 

povezovanja ter pomoč nepovezanim šolam in državi, v 'jeziku Foucaulta' govorijo o moči, v 

'jeziku managementa' pa o potrošniku in trgu. 'Jezik managementa' postane jezik navidezne 

inkluzije, povezovanja in skupnega delovanja. V bistvu gre za moč – kupno moč in moč 

znanja.  

Ob predpostavki, da je moč dispozicija vpliva in je vpliv del vseh interakcij, torej širši pojem 

od moči, potem moč vključuje vpliv, obratno pa ni nujno. In če ima država vpliv, moč pa se je 

prelila v povezave šol, so povezave šol pridobile tudi vpliv.  

V šolskem prostoru gre v osnovi za prerazporejanje moči oziroma za novo lokacijo centrov 

moči, ki se pozicionira v povezave šol. Boj medsebojno povezanih šol za mesto v šolskem 

prostoru pomeni odmik države od dogajanja na nivoju izvajalcev, tako kot prehod v 

kapitalizem pomeni začetek medsebojnega povezovanja oseb, gospodarskih družb, 

organizacij ali vlad za sodelovanje v skupnih aktivnostih ali pa za izkoriščanje skupnih virov 

za dosego skupnega cilja. Ker je država prepustila šolam avtonomijo z deregulacijo in 

decentralizacijo tudi pri izbiri področij delovanja in hkrati ne nadzira doseganja ciljev vzgoje 

in izobraževanja, epilog povezovanja šol praktično ni predvidljiv. Šolska politika lahko izgubi 

svoj pomen, za šole pa je odprta široka paleta področij delovanja, tako na profitnem kot 

neprofitnem delu. Prerazporejanje moči poteka z iniciativo posameznikov (v glavnem skupine 

direktorjev šolskih centrov) in s pomočjo in podporo snovalcev šolske politike. 

Državna šolska politika je dopustila organiziranje hierarhije na izvedbenem nivoju in s tem 

opustila in prepustila nadzor. S konzorciji in njihovo vlogo v šolskem sistemu so direktorji 

šolskih centrov posredno prevzeli nadzor nad delovanjem nepovezanih in povezanih šol in 

tudi nad vladajočimi državnimi strukturami šolskega sistema. S tem se moč prerazporeja z 

nivoja države na nivo šolskih centrov in konzorcija oziroma na nivo direktorjev šolskih 

centrov.    

5.2 Prispevek k znanosti 

Ker je povezovanje šol povezano s prerazporejanjem moči med različnimi partnerji in z 

odnosom do nepovezanih šol in do države, spoznanja in ugotovitve, pridobljene v tej 

disertaciji, pomenijo vsebinski prispevek k znanosti na področju srednješolske vzgoje in 

izobraževanja, managementa v izobraževanju in šolskih politik. Raziskovanje je doprineslo k 

razumevanju razmerij moči v šolskem sistemu s poudarkom na razmerju med šolami, med 

šolami in državo ter med šolami in posamezniki. Prav tako pomeni prispevek k razumevanju 

namena medsebojnega povezovanja šol, kot tudi učinkov in oblik posameznih povezav. 

Rezultati raziskave niso splošno posplošljivi. Kompleksnost znotraj raziskanega primera pa 
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omogoča teoretično posploševanje in teoretično abstrakcijo za posamezne teme, kot so 

ekonomska učinkovitost šolskega sistema, avtonomija šol in z njo povezana odgovornost ter 

prerazporejanje moči in oblasti.  

Raziskava kaže, da ekonomska učinkovitost šolskega sistema ter avtonomija in z njo 

povezana odgovornost za rezultate izobraževanja v šolskem prostoru terja sočasne 

kompleksne spremembe, ki preprečujejo nekoherentnost sistema. S parcialnimi posegi v 

šolski sistem, kot je npr. uvajanje drugačnega načina  financiranja, šolski sistem zagotavlja 

zadovoljstvo le posameznim skupinam in ne sledi ciljem javne šole ter ciljno usmerjenemu 

delovanju  nacionalnega šolskega sistema. Ker šolski sistem vsebuje med seboj prepletene 

mehanizme, ki zagotavljajo pravno-politično in tehnično-disciplinsko osnovo delovanja šol in 

povezav šol pri odzivanju na trende v šolskem in širšem družbenem prostoru, le medsebojna 

uravnoteženost vseh mehanizmov zagotavlja koherentnost in doseganje nacionalnih ciljev. Za 

uravnoteženo delovanje prepletenih mehanizmov in s tem samonadzorovanje in 

samoregulacijo je predpogoj jasna delitev pristojnosti in odgovornosti med državo in šolami, 

dosledno formalno in neformalno poverjanje vlog, nalog in odgovornosti skupinam na 

državnem in izvedbenem nivoju ter jasnost z najširšim konsenzom sprejetih ciljev, ki jim sledi 

državni in izvedbeni nivo.  

V spremenjenih, tržno utemeljenih, pogojih in v tržno usmerjenem okolju imajo zakonitosti 

trga, ki jim pripisujemo povezanost z močjo, oblastjo in častjo, tolikšno silo, da je potrebno, 

da država s šolsko politiko za vzdrževanje enotnega javnega sistema vzgoje in izobraževanja 

natančno prouči in obdrži oprijemališča oblasti, ki se skrivajo v podrobnostih (zakonodaja, 

način delitve denarja, vsebina programov, porazdelitev odgovornosti, delitev vlog, delitev 

nalog, navzočnost itd.).  

Moč in težko predvidljivo delovanje skupin in posameznikov, njihovi medsebojni odnosi in  

njihovo odzivanje so povezani z amorfnostjo moči. Centri moči, ki se oblikujejo v 

dereguliranem in decentraliziranem sistemu v različnih povezavah, niso neposredno povezani 

z organiziranostjo, zato moči ni možno interpretirati le skozi teorijo managementa. Rezultati 

raziskave z uporabljenim Foucaultovim konceptom moči kažejo, da na vprašanje moči, ki 

vključuje tudi prerazporejanje moči in razpršenost 'oblasti' med različne skupine v šolah v 

novih razmerah, ki so posledica konceptualnih, družbenih in sistemskih sprememb, vplivajo 

številni dejavniki, ki se prelivajo med formo in vsebino (monopol, vpliv, denar, človeški 

kapital, status v okolju, pozicija v okolju, način odločanja, odnosi, zakonodajne rešitve, 

monolitnost vednosti in oblasti itd.). 

Ker je tovrstna tema malo raziskana v slovenskem in svetovnem raziskovalnem prostoru, so 

spoznanja in ugotovitve o razumevanju delovanja šol v različnih povezavah, pridobljena v tej 

disertaciji, pomemben prispevek k znanosti in h komaj nastajajočim teoretičnim spoznanjem o 

partnerstvih in drugih oblikah povezav na področju vzgoje in izobraževanja ter o odzivih in 

delovanju šolskih politik. Hkrati spoznanja iz te raziskave prispevajo k razumevanju socialne 
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moči, ki jo lahko pridobijo posamezne skupine v družbi. Na primeru ukrepov šolske politike, 

ki uporablja zakonodajo za mehanizem moči in orodje oblasti, raziskava kaže, kako lahko 

udejanjenje zakonodaje vodi v prerazporeditev moči ter kako lahko v sodobni demokratični in 

pluralni družbi država v vlogi regulatorja generira način delovanja različnih povezav, omrežij 

in verig posameznikov ter interesnih skupin, ki postajajo 'agenti' moči. Raziskava pomeni tudi 

prispevek k razumevanju tržnih pristopov v šolskem prostoru. Ravno tako pomenijo prispevek 

k znanosti ugotovitve o učinkih povezav med posameznimi šolami na osnovi ukrepov šolske 

politike. Pomemben prispevek k znanosti pa so tudi ugotovitve o ustvarjanju 'nevidne 

ekonomije', ki v ozadju generira nova stanja in implicira spremenjena razmerja moči. 

Pridobljene ugotovitve in spoznanja so koristna za snovalce šolskih politik ter za ravnatelje in 

strokovne delavce, ki v teh povezavah delujejo. 

5.3 Priporočila 

Ugotovitve raziskave kažejo, da so povezave šol nastale kot odziv na nove družbene razmere 

in na osnovi ukrepov slovenske šolske politike zaradi uvajanja marketizacijskih procesov. Z 

nastankom povezav je v slovenskem srednješolskem prostoru prišlo do prerazporejanja moči 

in do spremenjenih razmerij moči ter do razpršenosti 'oblasti' med različne skupine v šolah. 

Glede na rezultate raziskave, ki kažejo na monopol posameznih skupin in šol, na poudarjanje 

ekonomske učinkovitosti šol, na nesorazmerno poudarjanje večje pomembnosti forme od 

vsebine in na poudarjanje pomena tržnega delovanja javnih šol, je več možnosti za izboljšanje 

obstoječega stanja, ki sem jih za ravnanje šolske politike in šol strnil v naslednja priporočila 

za prakso: 

- na osnovi trendov v izobraževanju, strateških dokumentov in na osnovi trenutnega stanja 

na področju srednješolskega izobraževanja v Sloveniji bi morali revidirati trenutne 

zakonske in podzakonske rešitve, ki urejajo sistem vzgoje in izobraževanja; 

- na podlagi ugotovitev iz analize zakonodaje bi morali predlagati rešitve, ki bodo 

zagotavljale koherentnost sistema, postavile robne pogoje avtonomije šol in 

posameznikov, postavile odgovornost posameznikov in skupin glede na zakonsko 

določena področja njihovega delovanja, motivirale posameznike in skupine za razvoj in 

novosti na področju srednješolskega izobraževanja ter zagotavljale kakovost procesa in 

izidov za celotno področje srednjega šolstva; 

- glede na število živorojenih otrok in projekcije vpisa za naslednjih deset let bi morali 

definirati institucionalno in programsko javno mrežo srednjih šol ter korigirati sistem 

javnega financiranja srednjih šol; 

- okrepiti bi morali politično nevtralnost in individualno odgovornost deležnikov v 

upravljalski in  soupravljalski strukturi vodstev in svetov šol v srednjih šolah in s tem bi 

omogočili nadzor nad ekonomičnostjo poslovanja ter transparentno in namensko rabo 

javnih sredstev; 
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- v družbi, na nivoju šol in povezav šol ter socialnih partnerjev, bi morali skomunicirati 

poslanstvo javne šole in usmeriti delovanje šol tako, da ne bo delovanje na osnovi tržnih 

zakonitosti in vzorcev iz gospodarstva zaviralo pozitivnih rezultatov vzgojno-

izobraževalnega procesa ter negativno učinkovalo na zaposlene. 

Rezultate raziskave  ne generaliziram, vendar šolska politika lahko rezultate raziskave uporabi 

za njeno nadaljnje ukrepanje. 
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1-1-5 Večji centri so imeli tudi bistveno večjo povezavo in v navednicah lahko rečem moč pri 
dogovarjanju z delodajalci, kar je bistvenega pomena tudi za poklicno izobraževanje in 
strokovno izobraževanje. Pri tem pa je bila moja tendenca in moje razmišljanje vedno, da 
naj bodo centri jasno na področju poklicnega in strokovnega izobraževanja /.../.   kjer je 
strokovno in poklicno izobraževanje, ki je zelo vezano na delodajalca, tudi povezano  do  
višje šole.   

1-2-5 Kasneje /op. po nastanku konzorcija treh centrov/ pa se je pokazala potreba ravno zaradi 
pokritja celotne države po razširitvi števila šolskih centrov.  V tistem trenutku je imel en 
velik zagon goriški konec in začelo se je tam razmišlajti kako bi se združevalo vse 
tehnično izobraževanje skupaj, kar se je sedaj v drugem mandatu zgodilo. Nastavki so 
bili pa že takrat /v prvem/. In rekli smo: Ja OK. Smo pripravljeni zgraditi še tam en večji 
center. To pomeni, da  bo šel še center G zraven v konzorcij. Potem je prišel zraven še 
center K, tako da je v bistvu sedaj če pomislimo, da imamo sedaj dva centra na 
zahodnem delu. Zahodni del smo ojačali na dve centra. Na Štajerskem pa tri. Tam je 
center C in center V bilo vedno problematično, tudi  sedaj z regijami je še vedno 
problematično. To mislim, da bi morala biti ena celota, ampak v tem primeru sta pač dva 
centra. Center C smo jasno združili še s poklicno šolo C. Vidi se, da je to ratalo. Ostala je 
sicer Ljubljana kot Ljubljana, vendar Ljubljana je takrat imela že eno specifiko, da so se 
že začeli oni sami nekaj grupirati in združevati, čeprav potem je konzorcij kasneje še 
Ljubljano vklopil. Ampak to niso bili več pravi konzorcijski parterji. 

7-7-8 Če se šolski center prijavlja na razpise z drugimi partnerji, smo mi poslovodeči partner, 
potem pa mi razdelimo vloge. Oni so aktivni ali pasivni partner. To  je pač odvisno od 
tega, katero vlogo vidimo pri njih. To je njihova vloga: ali aktivnega ali pasivnega 
partnerja. Nekako čutijo našo moč, mogoče pa tudi ne. Mi ne želimo igrati te vloge moči, 
prej se zgodi, da ti jo nekdo drugi pripisuje, pa je niti sam ne želiš. 

4-1-4 Povezava v naš šolski center je nastala leta 1983. Takrat  se je gradila nova stavba in so 
se selili  in združili iz treh različnih šol, ki so bile na različnih lokacijah. Najlažje je šla 
združitev tehničnega dela; gradbene šole in elektro. Pri združevanju  z zdravstveno šolo 
pa je bil zelo velik odpor. Ampak osnovni namen je bil takrat združitev zaradi novega 
vzorca, ki je bil postavljen: nova šola z novimi prostori, dokaj izven mesta, ne čisto 
izven, na nek način povezano s komunalno infrastrukturo, velik kompleks z dijaškim 
domom, blizu osnovan šola. Načrti so bili tudi bazen in delavnice, ki so se začele graditi.  
Osnovni namen bil funkcionalna povezanost. 

1-1-17  Več šol združeno v neke centre, lahko funkcionira. Da to lahko funkcionira kvalitetno se 
je izkazalo na dolenjskem, ker je 'šola M' ostala kot del srednje šole, ko se je priklopila 
centru. Center je lahko dal neko izobraževanje ali pa lažje pridobil neke vrste programe 
in je lahko selil v to njegovo dislokacijo.  Lažje je funkcioniral. To je sedaj ta temeljna 
zadeva, neobčutljiva ali bi rekel pa bistveno manj občutljiva. 

3-7-36 Šolski center je lahko v enem delu zelo fleksibilen: novi programi, opuščanje starih in 
prevzemanje novih je sigurno lažje na centrih in povzroča tudi manjša nihanja. Tudi v 
kolektivu se je bistveno lažje odzivati potrebam gospodarstva in ohranjati eno stabilnost 
v zbornicah in kadrovsko zasedbo. 

2-4-1 Vsi učitelji praktičnega pouka so organizacijsko razporejeni v MIC , pedagoško funkcijo 
pa opravljajo znotraj svoje matične šole, kar pomeni, da  so pedagoško odgovorni 
ravnatelju, organizacijsko pa meni. Večina jih je tako zaposlenih, da je njihovo 100% 
delo izvajanje praktičnega pouka, kar pomeni, da so samo lokacijsko nameščeni v MIC-
u. Zaradi manjšega števila dijakov se nekaterim sedaj že znižuje  procent pedagoškega 
dela in se jim nalaga že s pogodbo v redno delovno razmerje delo, ki ga opravijo v delu, 
ko prodajamo storitve. Ker npr. nekdo nima dovolj ur za poučevanje orodjarjev v šoli, 
uči še brusilce iz podjetja N ali pa izvaja tehnične dneve z osnovnimi šolami, ki imajo 
toliko in toliko tehničnih dni in jih same OŠ težko izvedejo. Tu gre hkrati za promocijo  
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2-4-1 naše šole. Tako da je moja vloga vodje načrtovanje celotnega dela, izvajanje in 
odgovornost da tale hiša posluje. 

4-7-7 Priključevanje majhnih šol k šolskim centrom ni zmota za direktorje šolskih centrov. Ker 
če majhno šolo potegneš k sebi, ji sicer pomagaš ampak ohraniš svojo razvojno 
komponento. Ostane ti  program in ti se odločaš kaj boš potem dal tja. Tebi ostane 
program. Šola Š se je sama odločila, da na tej lokaciji ne bo pouka, in so jih potegnili k 
sebi. Mi smo se odločili da v šoli M bo pouk. Lahko bi se nekega dne odločili, da ga ne 
bo več. Program je itak naš, tako da jaz mislim, da to ni zmota. Gre za obvladovanje 
šolske mreže. 

1-2-33 V meni je bila prisotna logika, da ne more iz centra uradnik (op. Iz MŠŠ) neko zadevo 
peljati, ampakmora to uradništvo postaviti sistem, ki lahko podpira te konzorcije. In 
zdelo se mi je to  logično. Bila je tudi zahteva, ki je bila s strani delodajalcev, da 
poskušamo mi grupirati stvari, je bila. Oni so hoteli, kaj jaz vem,  za nek poklic en do 
dva centra  v Sloveniji  in tako dalje. To ker pa vemo, da na žalost Slovenci smo jako 
malo mobilni. Kako sedaj narediti. Vsaka šola je pa hotela imeti izobraževanje za več 
poklicev oziroma za vse poklice. Ne gre drugače kot združevati jih v velike centre. To 
pomeni imam par sogovornikov  v Sloveniji, nimam milijon sogovornikov. Ta 
sogovornik je pa tisti, ki bo pa znal ocenti ali bo to naredl v šoli M, ali pa bo to naredil 
na šoli O, ali kaj jaz vem kaj. To je ta filozofija in mislim, da to filozofijo je treba v 
kontekstu regionalizacije znati še naprej pametno postavljati .  

1-4-47 Razgovore o povezovanju je bilo vedno težko voditi. Jaz sem vodil kar nekaj 
razgovorov. Vsak ravnatelj je rad šef,  da ne bom malo grdo rekel, petelin na svojem 
kupu gnoja in je to njegov fevd. In občuti takoj, sedaj mi boš vzel denar in sedaj bom  jaz 
odvisen od tebe. Tu sem jim jaz vedno povedal, da se da zelo elegantno rešiti z odnosi 
znotraj centra. 

2-6-29 Pri nas v 'šolskem centru1' v celoti vse poklicne programe pokriva šolski center. Tako da 
je to tako. V 'centru N' je prišlo šele sedaj do tega, 'center M' se sedaj povezuje, 'center 
C' se povezuje ker dejansko drugače ne gre. Mi smo imeli pa to srečo, da je bilo že v 
osnovi tako zastavljeno, da po domače povedano nimamo konkurence. 

4-4-5 Šolski centri imajo zaradi velikosti prednost, ki je pomembna za učence in za  učitelje.  
Kaže se v opremljenosti, v varnosti zaposlitve zaradi velikosti, v številu programov, v 
dobro opremljenih laboratorijih, kabinetih. Drugo je pa mogoče tudi slabost, da otroci 
prihajajo iz manjših šol in ta velikost šolskega centra jih lahko zmede, lahko se 
čutijoodtujene. Jaz se spomnim, ko se je moja hči odločala za srednjo šolo, jo je ta gneča 
na hodniku, pa ta ogromna stavba odvrnila. Njo, ki je boječa, zelo takšna odkrita punca. 
Je rekla: »Taki hodniki, ko imaš čisto črno od ljudi.« To ji ni bilo všeč.  

  1-4-27 Veliki centri so pripravljeni pomagati manjši šoli, če šola izrazi mnenje. Težave so 
vedno bile, če je center hotel sam. Takrat je običajno nastal odpor. Ti odnosi so še vedno 
slabi. Jih je potrebno še pomagati kultivirati oziroma dokončno bi bilo potrebno sprejeti 
odločitev: Ali gremo dokončno v centre. Gremo v centre, kar pomeni, da je treba iti v 
razgovore z manjšimi šolami, kako in kam bi bilo pametno, da se priklopi. Ampak, če 
želiš pa to narediti, moraš pa prej narediti eno globalno mrežo. Kar pomeni na nivoju 
države bi morali narediti neko mrežo, koliko centrov rabimo in kje bi bili ti centri 
smiselni. 
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1-2-22 Mi smo takrat (op. Pred ustanovitvijo  konzorcijev)  uzakonili zvezo srednjih šol. 
Ampak ta zveza je za pedagoške zadeve. In zveza mislim, da mora imeti še vedno 
moč. Zaradi tega ker je zveza vendarle nekako združenje, ki združuje vse šole, vse 
izvajalce,kar pomeni,  da lahko prenašaš in poslušaš izvajalce, kje so težave in kje 
niso in prenašaš, kaj planiraš, kaj ne planiraš. Konzorcij je pa zadeva,ki naj bi izvedla 
razvojne stvari, ki naj bi nastopala navzven in tako dalje. To je sicer povezano z 
financami, to je jasnoin mogoče je sedaj malo  antagonizma,  malo nevoščljivosti 
zaradi tega med šolami. Vendar se je sedaj pokazalo,  da v tem kontekstu konozorcij 
poskuša delovati široko in v projektu  sodeluje z 72 šolami. 

4-9-40 Zveza srednjih šol Slovenije mislim, da je delovala zelo pošteno, mislim da je 
delovala, zaradi vodstva in mislim, da tukaj pa je zveza znala povedati svoje. Zveza 
nam  je dala v bistvu en glas, mi nismo nikoli imeli več kot enega. Kar se meni 
osebno, zaradi tega ker sem ravnatelj šole s 670 dijakov, ni zdelo grozno pošteno, 
korektno. Ampak tako je pač bilo. Niso želeli, da prihaja, do koncentracije moči s 
številom. 

9-UČ1-
3-30 

Učinke vidim v povezovanju. To gledam na področju računalniško vodenih sistemov 
in strojev. Mi imamo študijsko skupino. V tej študijski skupini, to se iz cele Slovenije 
sestajamo, izmenjavamo izkušnje glede projektnih nalog. To absolutno je velik plus, 
ker ravno to sem rekel, enako znamko avtomobila mora znati popraviti kdorkoli v 
Sloveniji, pa ni važno kje se je šolal. Sedaj kakšno avtonomija ima pri tem šola, jaz 
ne vem. Dejstvo je, da ima zaključni izpit ali pa maturo iz slovenskega jezika in tako 
naprej. To. Če gledamo konkretno avtoserviserje imamo mi delavnico ali pa v 
Mariboru. Tako da tukaj ni neke velikanske avtonomije. Kdo je pa bolj uspešen 
učitelj,  je pa dejstvo, ki se pokaže potem v praksi. Nogometni trener je zagotovo 
boljši tisti, katerega ekipa zmaguje. 

3-10-23 Zveza srednjih šol in dijaških domov naj bi bila že čisto v osnovi edini sogovornik 
ministrstva. Ampak jaz se bojim, da tudi v zvezi prihaja do tega, da bo prevlada šol, 
ki so večje in s tem tudi močnejše. Ker je tudi zveza začela zagovarjati kar nam ne 
ustreza. Recimo racionalizacijo mreže šol, oziroma sedaj v prvi fazi, da se ne širi 
mreža šol. Bojim se, da se bo tudi tukaj ustvaril nek lobij podoben kot pri konzorciju, 
se bojim, da gre v to smer. 
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1-4-14 Nastalo je par konzorcijev po področjih, ki jih je sedaj treba tudi znati povezovati, da ne 
vodi vsak konzorcij svojo politiko. Ja, lahko vodi politiko svojega področja. Vendar bi 
morali imeti neko koherentno politiko na nivoju države. Pri tem mislim, da bi moral 
največ dela opraviti CPI kot razvojna inštitucija na tem področju. 

3-1-1 Ideja za vključitev naše šole v konzorcij je gotovo prišla od zunaj. Jaz o tem nisem dosti 
pomišljala. Prednost, ki sem jo videla na prvem mestu je bila možnost, da tisto kar bi mi 
tako in tako delali, da bo tudi finančno podprto. Ideja je prišla od kolegov, ki so najprej 
videli možnost, da se na razpise prijavi konzorcij. Takrat je bilo tako. Konzorcij šolskih 
centrov, mislim, je bil ustanovljen v ta namen. Tako jaz to vidim. Sedaj pa tisti, ki so v 
upravnem odboru konzorcija, pa vodja konzorcija, 'furajo' vso zadevo. Mi kot ravnatelji 
pa se vključujemo bolj poredko. Moram reči, da nisem kot ravnateljica sedaj vključena v 
kakšnem delu. 

8-
VOSGI
M-2-44 

Jaz lahko osebno za našo šolo rečem, da smo se odločili iti v konzorcij izključno zaradi 
pridobivanja izkušenj. Zdelo se nam je, da smo sposobni prevzeti odgovornost pri enem 
izmed večjih projektov. Sedaj pa v bistvu, če sem zelo iskren, mimo konzorcija šolskih 
centrov, je na našem področju bilo zelo težko priti in si zamisliti, da lahko uspemo na 
kakšnem konkretnem večjem projektu. In se nam je tole v zvezi s strokovnimi 
gimnazijami zdela priložnost, da si neke reference in izkušnje pridobimo. 

1-1-47 Trije šolski centri v Sloveniji so med seboj že pred nastankom konzorcija  sodelovali.  
Jasno,  da je to sodelovanje vedno štartalo iz medčloveških odnosov med vodji;  to je bil 
center V, center P in center N. V bistvu so se vodje dobro razumeli in logika je bila ali bi 
to lahko spravili v neko celoto s tem, da bi potem lahko nastopili navzven, se lahko 
prijavljali na zunanje razpise. Takrat še ni bilo, bom rekel, prav teh notranjih razpisov 
(op. projektov ESS) , razen FARE. Tudi v FARE  so nastopali skupaj in tako dalje in 
tako dalje. In je prišlo do ideje, da se povežejo. S tem, da sem takrat, ko sem jaz ta sektor 
vodil, rekel, da smatram, da bi bilo potrebno tudi center C, kot eden izmed močnih 
sektorjev, takoj priklopiti in smo se začeli dogovarjati. jaz sem bil tudi jasno pri teh 
razgovorih, da poskušamo te štiri velike centre, ki so bili že znani prej, bom rekel,  kot 
promotorji  v razvoju.  Njihovi strokovnjaki so sodelovali marsikje, pa tudi imeli so 
velike zveze navzven. Torej že sedaj so imeli strokovne povezave z Zahodno Evropo, pa 
tudi konec koncev z balkanom oziroma Vzhodno Evropo. Z eno konzorcijsko pogodbo 
smo jih uspeli združiti. Postavili smo neka pravila igre v tem konzorciju, ki tudi mislim, 
da več ali manj tudi sedaj v konzorcijski pogodbi še držijo. 

8-
VOSGI
M-3-12 

Če sem lahko političen, pa mogoče malo pojasnim, kako je to izgledalo s stališča naše 
šole. Konzorcij šolskih centrov je pač na nek način obstajal. Povezali ste se. Mi, naši 
programi, tipično takšni kot so na naši šoli, v bistvu so težko dodali kakšno vrednost v 
zgodbo vašega konzorcija. Regionalno bi mogoče še, ampak tudi to ne, ker so bili že 
kakšni drugi interesi drugje močnejši, ali pa tudi ne. Ampak kakorkoli, takoj ko smo iz 
področja svoje stroke razmišljali o povezovanju že pri MUNUS-u 1, smo seveda pač 
sedaj imeli problem kakšna je naša vloga, kje smo, kako smo. In nismo se dobro našli.  
Saj sodelujemo, ampak enostavno smo čutili problem, da se čisto enakopravno težko 
vključimo in da bomo imeli ves čas problem, kje se najti. 

8-
VOBIO
-2-7 

Naš konzorcij je nastal kot programski konzorcij, in sicer je bil cilj, da se naše šole 
povežejo, tudi z namenom, da se najde nekatera izhodišča, ali pa poti, kako iz relativno 
slabega stanja na področju biotehnike, preiti povezani v nek skupen razvoj. Zato so cilji, 
ki smo si jih zadali na začetku zajemali, poleg dela na programskem področju, tudi 
razvojno področje, in tudi zelo pomembno področje infrastrukture in povezovanja s 
partnerji že takoj na začetku. Kmetijsko gozdarsko zbornico, ki smo jo takoj tudi 
vključili v delo in funkcioniranje konzorcija, smo videli tu kot posebno pomembnega 
partnerja. 

7-5-32 Eden izmed razlogov, da smo ustanovili konzorcij šolskih centrov je bil, da smo menili, 
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da je bilo kar precej strokovnega znanja v teh takrat treh, štirih centrih. Da lahko 
pomagamo še na katerem drugem področju. Nismo tega izsilili, ampak preprosto so nam 
druge asociacje priznale. Ne nazadnje nas je vedno te centre CPI vabil pri vseh razvojnih 
projektih, Zavod za šolstvo isto, tudi šola za ravnatelje nas je vedno vabila, da bi pri 
razvoju sodelovali. In iz tega nekako zaznaš, ja saj ti drugi priznajo določeno 
kredibilnost. Rekli smo si, ali lahko to kredibilnost mi seštejemo še med sabo, v tem je 
bila poanta. In ustanovili smo konzorcij. 

1-2-46 Naloga oziroma vloga ministrstva oziroma mene kot snovalca politike pri ustanavljanju 
konzorcijev je bila, da je ministrstvo poskušalo najti modus vivendi, način kako bi lahko 
konzorciji funkcionirali, torej pri tem da nastopajo veliki akterji z močnim karakterejem. 
Se pravi smo  mi oziroma  jaz sem opravil razno razne razgovore z vodstvi, se dogovoril 
kako bi konzorcij deloval  in potem smo začeli tudi pisati skupaj neko konzorcijsko 
pogodbo.  Kar pomeni da se je ministrstvo izpostavilo pri tem, da hoče združevanje, 
združevanje je vendarle bodočnost. Če ne bo združevanja, bo težko. 

3-1-26 Mi smo v konzorciju strokovnih gimnazij. Ta je bil ustanovljen pol leta nazaj. Namen je 
posodabljanje gimnazij, tehničnih gimnazij oziroma strokovnih gimnazij, to je glavni 
namen. V konzorciju centrov pa mi nismo pogodbeno zraven. Pri konzorciju strokovnih 
gimnazij moram reči, da ne vidim kakšnega posebnega vpliva na naše lokalno okolje. Če 
bomo konzorcij porabili še v kakšne druge namene, bi bilo to dobro. To bo stvar nas 
članov, da bomo dali še kakšne ideje. …/ /… 

3-5-24 Konzorcij tehničnih gimnazij je zasnovan drugače kot konzorcij šolskih centrov. Tako 
kot sem jaz videla in tako kot razumem in tako kot je delo transparentno. /…/ Ta 
trenutek, recimo bi se pa splačalo uporabiti kot sogovornika ministrstvo, čeprav verjetno 
si pa ravno naš konzorcij ne bo vzel te pravice, da bi mimo zveze delal. Se mi zdi, da 
bomo šli dosti pošteno. Ker če je dogovor med šolami, da to zveza dela, potem ne bo 
konzorcij govoril o stvareh, v katerih drugače pooblastimo zvezo. Koliko je pa to 
pametno, je pa drugo vprašanje. A ne? 

5-1-20 Štejem si v čast, bom rekel, da sem bil eden pomembnejših pobudnikov ustanovitve 
konzorcija centrov. Pa takrat je bil še »Z« iz MŠŠ, pa potem je idejo hitro razumel center 
P, sevede naš direktor v vsakem primeru, pa iz centra N. Ugotovili smo, da so konzorciji 
izredno pomembni. Sam sem pa to ugotovil na ta način, ker smo se prijavili na 
mednarodne razpise in tam smo recimo konkurirali Nizozencem, ki so tudi imeli 
konzorcije. Seveda šolski center ima budget dobrih 10 milijonov evrov, pa podobno tudi 
center N in tako naprej, to pomeni, če smo mi skupaj stopili smo imeli budget 30-40 
milijonov evrov, vsi šolski centri, konzorciji. 

8- 
VOSGI
M-13-
35 

Meni se povezave in tudi izmenjave izkušenj in primerov dobre prakse  v načelu zdijo 
eden temeljnih ciljev, ki jih sedaj imamo v projektu. Smo si pa vendarle zadali mogoče 
še nekaj. Strokovne gimnazije kot take, pravzaprav osmisliti vso zadevo, mogoče 
narediti kakšen korak naprej v strokovni gimnaziji, v iskanju mesta, kaj strokovne 
gimnazije so in kaj naj bi v resnici bile. Mislim da smo si zadali dovolj težko nalogo na 
to temo in vzporedno recimo z realizacijo ciljev projekta doseči, paravzaprav še 
uveljavitev strokovnih gimnazij, kar se mi zdi, da nam malo manjka. 
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9-UČ2-
1-18 

Prednosti povezovanja v konzorcije vidim v vsebinskem delu in vsem kar se veže na 
izvajanje pouka. Se pravi od zakonodaje do kriterijev, minimalnih standardov, do 
odprtega kurikula, tako da če vsi vemo kaj je kdo delal oziroma, da to poenotimo, je to 
tudi za prehod iz programa v program veliko bolj sprejemljivo in za dijake in za 
administracijo.  

9-
RAV-
1-24 

Jaz se ne strinjam čisto z njim, zato ker, ko je poenotenje, potem šola izgublja 
avtonomijo. Novi programi pa ravno to spodbujajo, da se povezujemo z delodajalci, ne 
pa da delamo ''copy paste'', kar ima neka druga šola, ki se združuje v konzorcij. 

8-
VOMU
N-13-
51 

V MUNUS-u se je številka sodelujočih razširila. /.../. Ker naši povejo: poglejte mi 
delamo take izvedbene kurikule, vas pa usmerjamo. Kako pa vi to naredite? Mi smo že 
na začetku dali navodila: dajte pustiti, ker so ljudje, ki lahko boljše pripravijo stvari kot 
vi. In take se vedno povleče notri. Tako glej, ta masa se širi na tak način. 

7-11-1 V šolskem centru imamo še vedno notranje težave, ker se pripadnosti ne čuti. Ljudje smo 
različni, še vedno imamo težave, ampak mi jih nekako rešujemo znotraj neke hiše. Če 
morata pa to dve hiši reševati, veš, potem se pa hitro začne: pa naši, pa vaši, pa oni. O 
tem preveč teče beseda in to je slabo.  

9-UČ3-
5-24 

Mi smo dolžni vsem dijakom zagotoviti praktično usposabljanje in to po možnosti 
kvalitetno in ko smo začeli poslušati na teh sestankih konzorcijev še kakšne vsebine, naj 
bi mi od delodajalcev zahtevali, je ta stvar preprosto izgledala nemogoča. Namreč 
prilagoditi se je treba tudi delodajalcem, če naj stvar živi. Ker delodajalci z nekim 
programom ne morejo iti, niso niti usposobljeni, nimajo niti pravega časa, in pravih 
sredstev za to. Namreč, če se malo na Nemčijo obrnem. V nemških podjetjih imajo te 
svoje izobraževalne celice, kjer se z dijaki ukvarjajo oziroma s temi vajenci. Pri nas tega 
ni, ker se je ta sistem šele začel oblikovati. 

5-5-23 Konzorcij šolskih centrov je dobil nalogo za prenovo programov poklicnega 
izobraževanja. In potem je konzorcij vključeval vse ostale partnerje po potrebi zraven. 
Če pogledam nazaj, so bile marsikje težave. Sicer je bilo to znotraj konzorcija usklajeno, 
ampak  vseeno. Programe strojništva je vodil center P, programe elektro smo vodili mi in 
tako naprej. Nismo pa vsi približno enako vključevali partnerjev. Ene je tudi zaneslo, da 
so preveč sami delali, brez partnerjev, pa to se hitro pokaže, da to ni dobro. Ko gredo 
programi v izvedbo se to pokaže in zato je na začetku treba čim širši nabor kompetentnih 
inštitucij in kompetentnih posameznikov skupaj dobiti in se mi zdi, da se to da. Sedaj, ko 
imamo MUNUS2, se mi zdi to že nekako bolj upoštevamo. Seveda še vedno 
posamezniki misilijo, da so samozadostni in to je stalen problem. 

2-1-3  V šolskem centru smo ustanovili MIC zaradi dveh osnovnih vidikov.  Eno je dvig 
tehnološke ravni.  Naj ne bi zagotavljali nek razvoj  osnovne opreme, ampak dejansko 
naj bi bil razvoj pri uvajanju novih tehnologij in inovativnosti, ker vemo, da se za 
tehniko in poklicno izobraževanje odloča čedalje manj ljudi. In seveda, ko ti prikažeš 
nove tehnologije, je tudi interes za to celotno poklicno vertikalo čisto nekaj drugega. 
Drugo je seveda stvar, da morajo v tej zgodbi nastopati vsi skupaj. Če se izvaja neka 
promocija poklica, je to stvar promocije ene šole, ki eni drugi šoli na en način pokrade 
dijake. 

5-4-42 Jaz mislim, da nas ministrstvo posluša. V kakšni stopnji, to je drugo. Mislim pa, da nas 
posluša ja. Seveda je to tudi včasih odvisno, če grem na CPI do samih teh svetovalcev. 
Bom rekel pametni svetovalci v narekovaju, se prej pozanimajo pa zoptimiramo, pa 
skupaj naredimo. So pa tudi že primeri, da nekateri svetovalci kar samovoljno kaj delajo 
ampak smo hitro ugotovili, da to nima smisla. Na ministrstvu pa tudi, ne bom sedaj 
imenoval ljudi, ampak pokličejo pa vprašajo kaj menimo o določenih zadevah, predno se 
odločajo. Se mi zdi, da je to zelo vredu za vse. 

9-
RAV-

No jaz mislim, da bo šolam dan nek vzorec, kako se nekaj dela. Da pa tam, kjer šole ne 
vidijo tega, ker učitelji ne vidijo tega, ker se ne vidijo notri v prenovi, pa enostavno to ne 
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7-33 bo tako funkcioniralo, kot so si konzorciji zastavili. Eno je, da če nas naš sektor za 
srednje šolstvo skliče skupaj in nam predstavi novosti in nam dodeli naloge, nam da 
časovnico, do kdaj je treba naloge opraviti in multiplikatorje skozi to vodi. Drugo je pa, 
če šole samostojno delujejo v nekih konzorcijih, kjer vidijo samo morda smiselnost v 
tem, da izvejo novosti, ki se jih držijo ali ne. Ker to ni obvezujoče. 

  1-7-9 Šolski center se z lokalno obrtno ali gospodarsko zbornico, z lokalnimi gospodarskimi 
subjekti lažje dogovori in to je bila ena prednosti povezovanja v centre. Pri prenovi so 
člani konzorcija za sodelovanje iskali lokalne ali pa državne strokovnjake. Kar se pa tiče 
politike prenove, tega pa ministrstvo ne more dati iz roke. Definitivno, ministrstvo mora 
tukaj imeti roko čez, ne sme izpustiti. Trende razvoja mora dajati 

  8-
VOVIŠ
-1-9 

Jaz vidim prednost povezovanja v konzorcije v tem, da več šol ko vključimo v 
konzorcije, bolj oni to zapopadejo kot svojo dejavnost, dobijo svoj motiv. Ne vidijo tega 
kot nekaj zunanjega, kot naprimer: To pa to naredi. Ampak se čutijo tudi kot člani ekipe 
in potem tudi razmišljajo o tem in dobijo lastni motiv in tudi dejansko potem tukaj nekaj  
naredijo, skratka sprejmejo, kot nekaj svojega. Predvsem to. 
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3-3-46 
 
 
 
 
 
 
3-5-16 

Kot zunanji opazovalci, ki nimamo vseh informacij, opazujemo ostale konzorcije, ki že 
vrsto let delujejo drugod po Sloveniji. Tam je zadeva drugačna kot v konzorciju 
strokovnih gimnazij. Tam konzorcij opravlja zelo različne naloge. Od tega, da deluje na 
določeni regiji, da poskuša vplivati na oblikovanje mreže šol. No sedaj že vlečem kar ene 
zaključke, ampak dejansko se vidi, da poskuša torej nastopati kot predstavnik  večine 
Slovenskih šol tudi v odnosu do ministrstva. To je dejstvo pa čeprav verjetno malo 
prikrito. Seveda se počutimo, ne samo jaz ampak tudi kolegi s katerimi se pogovarjam, 
izločeni iz tega, ker vidimo da konzorcij šolskih centrov postaja partner, sogovornik 
ministrstvu v zadevah, v katerih smo drugače dogovorjeni. Partner je kvečjemu zveza 
srednjih šol, ki je tudi dobila pooblastilo od vseh šol, da to predstavlja. Jaz mislim, da se 
dosti stvari verjetno na neformalnem nivoju dogovarja konzorcij šolskih centrov z 
ministrstvom in da se tudi odločitve na ministrstvu sprejmejo na podlagi dogovora med 
njimi. To so sedaj težke besede, ampak verjetno je tako res. Tako čutimo,  ali nam pa 
kdaj tudi povejo. Tako, da nam to prav gotovo ni všeč./…/ Pa moram reči, ko se 
pogovarjamo s kolegi, ki niso člani konzorcijev, da nekako delimo te občutke. 

6-5-9 Če razmišljam o prednostih in slabostih povezav, lahko rečem, da smo vsega navajeni že 
iz preteklosti. Od tega da so bili naklonjeni na ministrstvu tem velikim združbam, do 
tega da morajo biti šole pedagoško zaokrožene, obvladljive, do tega da pride do intitete, 
do pripadnosti in do vsega tega. Ja, ko razmišljam tako čisto intimno, bi rekel, da bi 
težko našel kaj takega, da bi bilo znotraj centra tako moteče, da se ne bi dalo živeti. Ko 
to damo na tapeto je že treba upoštevati, da je neki red drugačen v takšnem velikem 
sistemu kot mogoče v eni mali združbici. 

6-6-9 Preko konzorcija šolskih centrov sedaj implementiramo prenovljene programe. Ampak 
spet včasih zgleda, kot da smo si mi to izmislili. Pa pravijo ene šole: Mi se pa tega nebi 
šli, bi bili po starem. Ampak starih poti ni več. Ravno tako MOFAS. Če bi mi lahko bili 
po starem, da ko ti denarja zmanjka, se pa lahko greš zjokati na ministrstvo in spet nekaj 
denarja dobiš, potem bi bili za to. Ampak tega ni več. Tu mora ministrstvo po mizi 
udariti in reči poslušaj zakaj pa ti ne sodeluješ zraven. Saj te ni nobeden vprašal, ali 
sodeluješ ali ne. Moraš sodelovati, ker je pač sitem tak in MUNUS je eden temeljnih 
programov, ki jih ministrstvo financira za uvajanje novih programov v vsakdanje delo. 
Starih programov ni več. Saj je tako dogovorjeno med konzorcijem in ministrstvom. Te 
šole morajo pri implementaciji teh novih prenovljenih programov sodelovati in ene šole 
niso pripravljene. 

9-
RAV-
3-42 

Mi se sestajamo v konzorciju v okviru MUNUS-a 2. Tisti, ki vodimo šole. In jaz takoj 
povem, da tega usposabljanja za moje učitelje ne bom omogočila, zato ker to že 
poznamo. Gre se za to, da imajo razna usposabljanja ali seminarje, ki smo jih mi že dali 
skozi. In rečem to, pa to, pa to poznamo, tukaj ne sodelujemo. 

9-
RAV-
9-22 

Na vseh področjih, v vseh konzorcijih, obstajajo šole, ki so v podrejenem položaju in 
vodilne šole, ki peljejo zgodbo tako kot jo one vidijo brez upoštevanja ostalih. To je pa 
moteče. In tu je ministrstvo, mislim izgubilo neko povezovalno vlogo, vlogo konec 
koncev nadrejenosti, ki naj bi peljalo zgodbe. Ker da izobraževalci sami vodimo proces, 
mi ki sodelujemo noter, mi smo močen segment, ne moremo biti pa mi tisti, ki  diktiramo 
zadeve. 
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2-6-16 Šole in MIC niso finančno samostojne znotraj centra. So organizacijske enote. Navzven 
in do šol na primer, pa so organizatorji praktičnega izobraževanja razporejeni v MIC-u. 
Kar pomeni, da se ne more  zgoditi, da bosta dva organizatorja prišla v isto firmo, na isti 
dan. Če bi se to zgodilo, bi v podjetju rekli: »Dajte se vi najprej zmenit, potem pa pridite 
in povejte kaj bi radi.« 

3-3-32 Konzorcij strokovnih gimnazij je usmerjen v vsebinsko, posodabljanje, v didaktično 
metodološke pristope, med predmetno povezovanje. Vsebinsko je delo prepuščeno 
posamezni  šoli. Absolutno konzorcij ni usmerjen v opremo. Delo je odvisno od šole. Mi 
smo se malo skoncentrirali na med predmetno povezovanje, ker nam je to tudi bližje, ker 
imamo več izkušenj že iz strokovnih programov, ker to več delamo. 

5-3-17 Mi (op.:šolski center) nimamo problemov s sodelovanjem. Mi sodelujemo z vsemi, torej 
mi sodelujemo z vsemi, za katere ocenjujemo, da imajo kaj virov, resursov da lahko 
skupaj kaj rešujemo. Nimamo nobenih ovir, seveda pa normalno je,  da smo mi 
konkurenti centru S in centru C in obratno. Ampak to ni ovira,  da bi mi z njimi bili v 
različnih mrežah. Saj tudi konzorcij je mreža s centrom C recimo. 

7-2-25 Znotraj šolskega centra dopuščamo neke nianse vi avtonomiji šole, tudi v zvezi z, ne 
vem, kakšno organizacijo, s kakšno izvedbo. Torej to se šoli dopušča. Vendar neke 
globalne usmeritve, globalna načela, pa so enaka za vse. Na poslovodnem delu, je 
približno ista niansa. Sama šola pri nas ima tudi poslovodno odgovornost, se pravi 
ravnatelj odloča tudi delno o poslovodenju. Tako rečeno o finančnem in organizacijskem 
delu znotraj šole. Tako ravnatelj avtonomno razpolaga z vsemi sredstvi, ki so namenjena 
za izvedbo pedagoškega procesa in pa potem odgovarja s sredstvi za delovno uspešnost 
zaposlenih. Zaposleni so vsi na šolskem centru, vendar podrejeni ravnatelju šole. 

7-7-22 Nas v šolskem centru velikokrat konsultirajo ravnatelji drugih šol, ki niso v centru. 
Mislim, da smo vsakemu kolegu vsaj po moji oceni dali odgovor. Priznam pa, vsem sem 
rekel in tega ne sme nihče zameriti, da če nekomu priznaš, da ima nekoliko več vedenja, 
potem relevantno pričakuj, da vsega ne bo povedal. To je v človeškem genu nekje 
zapisano in to pomeni, da bo vsak še neko kartico držal za sebe. Če to sprejmeš kot 
normalno, potem boš vedno prišel do odgovora in si boš sam razvil še svojo končno 
rešitev. Če boš pa to razumel kot slabost, šibkost,  potem pa raje ne sprašuj. Tako, da 
odkrito povem.  

7-15-5 V konzorciju šolskih centrov direktorji sodelujemo in tekmujemo med seboj. De facto.  
Kjerkoli karkoli razlagam, tisto eno kartico v žepu ohranim. Tudi med nami, znotraj 
konzorcija. Je tekmovanje, tekmovanje je že zaradi tega, če se dobimo pa spregovorimo 
med seboj in rečeš: Jaz sem naredil to pa to, on je naredil to pa to. In sedaj, ja ti priznam. 
To si naredil, odlično, enkratno. Ampak hkrati si pa meni sprožil idejo: Saj mi bi pa 
lahko to, pa to pa to, na ta način naredili. Ta zgodbica teče med nami. Po eni strani je to 
zanimivo, po drugi strani pa to že postaja breme.  

8-
VOBIO
-13-28 

Konzorcij kot tak, ima večjo vlogo v okolju, ožjem in širšem, kot pa recimo sama šola in 
da ga tudi upoštevajo socialni partnerji. Konkretno pri nas Kmetijsko gozdarska 
zbornica, je kot konkreten partner, s katero skupaj sodelujemo pri promociji npr. a la 
tiskovne konference, ki jih zbornica organizira v povezavi s konzorcijem. Ali tudi za 
promocijo tega dela izobraževanja in tako naprej. Tako, da posamezna šola tega nebi 
mogla doseči. Kot konzorcij pa to lahko dosežemo.  

6-1-3 Šolski center »xy« je ravno sedaj v tem obdobju imel 50 let in v bistvu je organiziranost 
nekako pač sledila temu, da je v »xy« vsako leto prihajalo več programov in šolski center 
je v bistvu rastel. /…/. Hočem povedati, da je bil šolski center ves čas tudi povezan z 
okoljem in soustanovitelj je premogovnik »xy«. 
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6-4-28 Šolski center zelo dobro sodeluje tudi z osnovnimi šolami. To je naše lovno področje, 
Tako, da kar se naše doline tiče, sodelujemo učitelj z učiteljem, s svetovalnimi delavci, 
ravnatelji. Ravnatelji osnovnih šol imajo svoj aktiv in mi imamo redna srečanja. Potem 
imamo pa drugi krog. Mi pravimo, kjer je noter  še približno 25 osnovnih šol, ki so za 
nas tržno najbolj zanimive. S temi tudi zelo dobro sodelujemo na najrazličnejših 
področjih. Od tega da jim organiziram tehnične dneve, da obiskujemo razne krožke, tudi 
opremljamo jih, bodisi, da kupujejo od nas opremo, bodisi, da jim doniramo. 

6-1-24 Rast šolskega centra je nekako pogojevala tudi razmišljanje, da bi šolske centre, ki ni bil 
samo v mestu V ampak tudi še po nekaterih drugih mestih v Sloveniji, povezali. Zato, da 
bi lažje »parirali« nalogam, ki jih poleg rednega izobraževalnega procesa imamo, ali nam 
jih nalaga ministrstvo, ali nam jih nalaga okolje. To je pa razvoj novih programov, pa 
bolj organizirano trženje izobraževalnih storitev, ki se kaže posebno v zadnjem obdobju, 
ko je šol vedno več, rednih dijakov in študentov pa vedno manj.  

2-3-10 Npr. tudi 'naše'podjetje K, ki ima za vse živo denar, ona ne sponzorira šole, pa ne donira 
kar tako. Ja, ja oni so zainteresirani. Opremili so kompleten farmacevtski laboratorij. 
Zaradi svojih farmacevtov, ki jih šolajo. Oni imajo svoj NPK, ampak ga izvajajo tukaj.  
Ni noben problem. Mi bomo tukaj vse uredili,  ker oni nimajo prostora. Ljudje morajo iti 
na izobraževanje iz podjetja,  ker se je to izkazalo kot boljši sistem. Ni pa noben 
problem, da tudi mi pridemo kam. Npr. program za orodjarje za podjetje R se izvaja 
delno tukaj in lahko delno pri njih. To je sedaj odvisno, v izvedbi programa sodelujejo 
naši  in njihovi ljudje. Mi izvajamo program. Oni imajo tudi svojega zaposlenega 
mojstra, ki veliko ve in bi lahko poučeval, ampak ga ne morejo plačati. On pride sem in 
mi sklenemo z njim pogodbo, da izven delovnega časa še te svoje lastne ljudi uči pri nas.  
Gre za fleksibilnost MIC-a, ki je neka moderna oblika,  ki so nam jo sicer z novim 
ustanovitvenim aktom pri ministrstvu malo zavrli. MŠŠ enostavno stvari ne pozna, ker 
ne pozna terena. Mi ne rabimo ničesar od ministrstva, rabimo samo možnost, da lahko 
delamo in da lahko delamo na javnem sektorju in na zasebnem sektorju. Tu je problem. 
Sedaj se meša javno in zasebno. Smo pa še vedno javni zavod. 

9-UČ3-
2-40 

Relacije med konzorciji očitno niso čisto odprte. 

7-9-27 MIC je zgodbica, ki govori o tržni dejavnosti. Če gre za koncept, da izobraževanje in 
usposabljanje odraslih mečejo v tržno dejavnost. Gre za bistveno razliko od marsikatere 
asociacije po Sloveniji, gre za odtrgat strokovni del od šole. Jaz imam drugačne poglede 
na to, zato jaz tega ne morem, ne morem. Zdaj bo pa izobraževanje na nekem področju, 
glej mi imamo sedaj, ko je bil sprejet ta zakon o varovanju okolja oziroma uporabe 
fitofarmacevtskih sredstev, usposobljene ljudi. Takoj smo se verificirali za izvajalca in 
izdajatelja potrdil o usposobljenosti za uporabo fitofarmacebtskih sredstev. Ampak to 
vidite, to je kmetijska šola, ker na strojni, pa elektro,  pa ekonomski šoli, nimajo znanj iz 
tega področja. Ali to tam kot programsko iztrgati in reči, ne to bomo pa zdaj tudi v MIC-
u izvajajli. MIC naj bo. Ali ali je lahko to blagovna znamka ali je lahko to prepoznaven 
element preko katerega gre, vendar mora pa v ozadju biti tudi šola. Šola mora imeti pa 
svojo moč. Zaradi tega pa se mora ogromno na organizacijskem delu dogajati, ogromno 
na koordinacijskem, to pa naj se opravlja tu v MIC-u.  

5-3-26 Ja, jaz mislim, da naše okolje rešpektira šolski center kot neko inštitucijo, dobro, 
zaupanja vredno inštitucijo in mi kar naprej organiziramo kakšno sodelovanje z okoljem. 
Tako,da smo v okolju prisotni. Mogoče zato, ker smo mogoče edini šolski center v mestu 
V. Drugih ni. čeprav  sta tu še ljudska univerza in glasbena šola. Ampak se mi zdi, da to 
socialno partnerstvo v mestu V razvijamo ves čas. /…/. Pomeni, da moramo te  kontakte 
negovati, vzdrževati do države, do ministrstva in seveda tudi do lokalne skupnosti. In to 
že ves čas počnemo. Ne pod tem direktorjem, ampak to že pod vsemi prejšnjimi 
direktorji.  
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8- 
VOSGI
M-3-40 

V projektu MUNUS, saj je jasno, da je naša šola takšna, da ne more konkurirati v takem 
primeru, da MUNUS je res bil ogromen projekt. Tam se je predvidevala odgovornost, da 
se skozi tak projekt opravi prenova tristo programov. Ampak kljub vsemu smo takrat, 
mogoče smo res pogrešali bolj izrazito, ali pa aktivnejšo vlogo šole kot institucije. In v 
resnici so naši strokovnjaki, štirje ali koliko je bilo takrat pritegnjenih v posamezne 
programe, so potem to pomanjkljivost čutili. Bili so povabljeni kot posamezniki, niso bili 
povabljeni v resnici kot šola. 

8-
VOMU
N-3-1 

Konzorcij centrov, njihova povezanost, se mi zdi, da je na nek način obvladoval 
slovenski šolski prostor in vodil razvojno politiko. Ja,  masa je bila tukaj zadaj. Samo 
želim še enkrat povedati, da v te stvari se je lahko vključil kdorkoli, ker se spomnim 
kako smo mi začeli. V: Se je težko vzporedno organizirati za neko vsebinsko področje? 
Aja za ista izhodišča, za ista področja, ali za kakšna druga področja mogoče. No, ker 
različni konzorciji imajo tudi različna področja, mogoče različne prioritete mogoče, na 
en tak način. 

9-UČ2-
2-20 

Multiplikatorji iz konzorcija so običajno imeli interes in so pokazali zanimanje in so 
hoteli imeti čim več informacij, da bi  imeli model in da bi ga razvili na svojem 
področju, na svoji šoli, za svoj program in bi potem predavali. Medtem kot multiplikator, 
ko sem prišel na drugo šolo, ko sem predstavil stvari, sem pa pri učiteljih čutil nek odpor 
do tega. Kajti vsaka dodatna obveznost učiteljev je predstavljala nek odpor, neko 
dodatno delo za njih, ki ni bilo nagrajevano in to jih je odganjalo od zanimanja, pa od 
interesa do vsega skupaj. 
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7-4-6 Kot direktor šolskega centra menim, da kot organ vodenja moraš imeti neko ingirenco in 
moč. Pa ne da jo izkoriščaš, ampak položajno. V enovitih šolah je vprašanje, če je v isti 
relaciji ravnatelj, ki vodi šolo in recimo vodja strokovnega aktiva. Jaz mislim, da nekako 
po utežeh ne gresta. Tudi če ima ravnatelj na kakšni šoli strokovni tim, ni tega 
feedbacka, ni te subtilnosti ali pa tega transferja, kot se lahko tu med nami v kolegiju 
dogodi. Prevzamemo na eni strani odgovornost, na drugi strani odločnost, na tretji strani 
pa tudi pritisk, če je treba. Velikokrat je pri nas kolegij odločil, menim da napačno. 
Učiteljem pa pravim: »Res je. Imate pravico vsakih pet let nas tehtati pa reči, čujte 
odločli ste se napačno«.  

3-6-23 Imam občutek, da na odločitve ministrstva vpliva lobij skupine direktorjev šolskih 
centrov, ki so povezani v konzorcij. V bistvu o tem govorim. Ko govorim o konzorcijih, 
imam v bistvu pred sabo konkretne ljudi. Konzorcij verjetno funkcionira pri odločitvah 
kot neka zaprta skupina. Potem v izvajanju že gre zelo na širino, ampak politiko pa 
sigurno vodi samo ozka skupina. To so direktorji šolskih centrov, pa kakšen ravnatelj je 
mogoče še zraven. Ti so sposobni, so si dobro to zamislili. Ampak tisti, ki ostajamo 
zunaj, s tem nismo čisto zadovoljni. Oziroma nismo zadovoljni s tem, da bi se konzorcij 
jemal kot tako enakopraven partner ministrstvu.  

3-9-47 Pri konzorciju šolskih centrov gre morda tudi za osebni interes. No, mogoče tudi. Gre za 
skupino ljudi, ki deluje vzporedno ministrstvu. To je čisto na tej ravni. Ja jaz se bojim, 
da je to tako. S tem, da seveda del ministrstva to dopušča oziroma tudi sodeluje kot siva 
eminenca zraven. Saj vemo o čem govorimo, ne. Ja. On ne bo nikoli priznal. Ampak jaz 
sem bila zraven, na sestanku, preden je prišel razpis za konzorcije ven ne, in sem pač 
poslušala. Tako je. Ne vem kako bi se jaz počutila in kako bi govorila, če bi bila tudi 
sama del tega. Verjetno bi mi potem to tudi ustrezalo, ker bi ustrezalo naši šoli. Ne vem 
koliko bi bila pa potem načelna, da to ni v redu. Dijaki pa imajo tudi koristi v tem 
smislu, ko lahko center prej pridobi kakšen program. Imajo večjo izbiro. Ampak jaz 
trdim da morajo tudi drugje biti možnosti izbire in da to ne more biti pogojeno s 
centrom. 

4-1-38 Direktor šolskega centra  je po ustanovitvenem aktu in po vlogi oseba, ki koordinira delo 
ravnateljev. To mu je osnovna naloga in to mu tudi poje največ energij znotraj centra. To 
je bilo mnogokrat videno. Sedaj funkcionira tako, da je enkrat na teden kolegij. Kolegij 
bi moral biti namenjen določanju skupnih vprašanj, odločanje o skupnih stvareh. Je 
posvetovalni organ direktorja, kar pomeni da bi kolegij ves čas deloval kot njegova zelo 
pomembna desna roka. 

4-1-52 Ravnatelji v centru so le za pedagoško vodenje zaradi izrazito dominantne vloge 
direktorja, izrazito, izrazito dominantne. Direktor ima strašno potreba po tem, da ima vse 
v svojih rokah. Da pa zaradi števila stvari, ki se dogajajo, ne more imeti v vse vpogled. 
Postaja v bistvu neučinkovit. Ima željo po tem, da vidi vse in po drugi strani občutek, da 
pa mogoče res nebi bilo treba ljudi kontrolirati, da so že toliko samostojni. Skratka, 
kadar ima občutek, da ni ogrožen, pusti, kadar ima občutek, da ga nekaj ogroža bdi nad 
tem. Strašno pomembno mu je kaj bodo drugi rekli. Če mu nekdo v štosu reče: Ja ta stvar 
ti je zadnje čase ušla, potem se vrže samo na to zadevo in potem samo to pili ne vem 
koliko časa. 

4-2-22 V šolskem centru je direktor sedmih ravnateljev, kar pa postaja, zelo, zelo težko. In tukaj 
je kvantiteta izrinila kvaliteto. Tukaj je sedaj začela postajati avtonomija ravnateljev 
večja, ker je nemogoče vse tako držati pod komando kot bi želel. Z ravnatelji, torej 
kolegij deluje enkrat na teden. Moram reči, da zadnjih pet let ni nastal niti en sam 
zapisnik, tako da se je izrazito težko na kakršnekoli stvari sklicevati. Direktor deluje 
tako, da je bolje reševati zadeve individualno kot pred vsemi. Ko ga ne moreš premagati 
s svojim modelom, se podrediš in tako smo potem vsi funkcionirali. Kar smo želeli 
doseči, smo dosegli na štiri oči. 
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7-1-36 V šolskem centru imamo mi direktorja že praktično od leta 1996. To je oficielno 
imenovan direktor, takrat v skladu z ZOFVI, pred tem je pa bil ravnatelj centra in imeli 
smo tudi ravnatelje šol. Tako da bi rekel, da še takrat, ko je občinska oblast imela večino 
ingerence na srednješolskem izobraževanju, je že bil narejen ta organogram oziroma tudi 
ta struktura vodenja. In ta se je ohranila vse do današnjih časov, z nekimi manjšimi 
preimenovanji. V zvezi s tem  bi mogoče malo ločil, poslovodenje pa pedagoško 
vodenje. Ker menim, da sta dva segmenta, ki se kar presneto ločita med seboj in menim, 
da je vredno, da jih obravnanvamo različno. 

9-UČ1-
8-33 

Sestanke konzorcija mogoče lahko pogledam iz enega drugega zornega kota. Ampak 
ljudje smo pač ljudje. Nekdo je užaljen, če se njegov predlog ne sprejme, ali pa hoče biti 
na vsak način uveljavljen, ali pa se uveljaviti s svojo idejo. Imamo šolo v mestu P, ki 
hoče biti toliko višje in če se njihovih idej ne sprejema, potem je to, kaj vem, užaljenost. 
Ampak vendarle moramo gledati v dobrobit dijaka. 

4-6-5 Vsak od direktorjev centrov v konzorciju šolskih centrov je na sestanek konzorcija 
prihajal vedno še z enim ravnateljem. Naš direktor je šel vedno sam. In da s e sploh kaj 
dogaja in kako se dogaja, smo mi pogostokrat bili informirani od direktorjev drugih 
centrov ali pa ravnateljev v drugih centrih, s katerimi smo imeli zelo dobre osebne 
odnose. Tako smo se dogovarjali kaj se dogaja na nivoju konzorcijev. Pri nas smo 
pogodbo videli, ko je bila sklenjena. Stvari o katerih se dogovarjajo na konzorciju, so 
predstavljene na kolegiju kot dejstva in ne kot razvojna vprašanja.  Glavna poanta je 
moč. Tudi proti državni politiki in proti sredstvom, ki bi se razpršila po neki logiki 
dajmo vsakemu malo. Skratka ja ena moč tudi proti nepovezanim šolam. Ja moč, 
tovrstna da se obvladuje šolski prostor. 

  4-9-37 Direktor šolskega centra tesno sodeluje z ministrstvom. Tako da je bil pri oblikovanju 
katrekoli od zelo pomembnih stvari kot so akti, vedno konzultiran, vedno vprašan vedno 
je sodeloval. Ali so bile njegove želje vedno realizirane ti ne morem povedati, ne vem 
kakšno moč je imel tam pri tem. Bil je pa vedno zraven, zadnje verzije je videl, čeprav je 
to spretno pred nami skrival. Vse kar je prišlo, je prišlo kot tako zelo presenetljivo, pa v 
resnici ni bilo.  

  7-12-15 Menim, da imamo vpliv na ministrstvo, da lahko usmerjamo politiko. Verjetno je del, 
bom kar rekel, osebno preko mene. Se pravi, ker sem veliko sodeloval in pa tudi kolegi 
so močno vključeni. Tako da recimo Bojan je bil v celem zakonodajnem delu vključen 
na področju pravilnikov, ki urejajo šolski red in pa znanje ter minimalne  standarde. Tam 
je Bojan zelo močan. Kolega Rajko praktično pri vseh zakonih sodeluje. Se pravi Zakon 
o poklicnem, Zakon o višjem, Zofki, zadnji spremembi. Tudi pri Zofki so mene sedaj 
fejst angažirali. Kolega Borut, je vključen v praktično vse kar se na področju živilstva in 
biotehnologije dogaja v Sloveniji. Je non stop vpet. Tako, da ja. Menim, da imamo na 
eni strani priložnost sugerirati, na drugi strani imamo možnost kritične pripombe ali pa 
kritične opredelitve in tudi v danih trenutkih usmeriti v določena razmišljanja. Mislim, 
da imamo tako.  

  8-
VOVIŠ
-4-24 

Pri nas je absolutno poslovodeči partner tisti, ki generira, ki daje pulz, ki spodbuja, ki 
vodi. Tukaj smo se mi vsebinsko naslonili na neke aktivnosti skupnosti višjih strokovnih 
šol, ki delujejo v okviru šolskih centrov, pa tam zelo sodelujemo pri nekaterih 
aktivnostih. Ampak še tam smo se dogovorili, do so oni prenesli na konzorcij vodenje 
razvoja. In so se dejansko  uspešni strokovnjaki vključili v konzorcij.  Veste potem je 
odvisno od partnerja do partnerja, koliko ima kdo pobude. Poslovodeči je bil ves čas 
tisti, ki je bedel in spodbujal in potiskal naprej. Je definitivno to tisto ključno. Drugače 
ne bi šlo. 

  8-
VOMU
N-12-3 

Imam občutek ali pa čutim, da na nek način vodimo šolski sistem. Kreiramo bodočnost 
šolskega sistema.  Ja. 
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6-2-29 MIC je pa šola skupnega pomena. Kar se praktičnega izobraževanja in teh stvari tiče 
imamo organizirano tam. Čeprav učitelji praktičnega pouka spadajo organizacijsko ali pa 
funkcijsko pod šolo, kar se pedagoškega procesa tiče. Ampak organizirani so pa v MIC-u 
in jih tudi tam v narekovajih izkoristimo optimalno, da ob praktičnem pouku lahko 
počnejo še druge stvari, ki jih v MIC-u organiziramo. 

8-
VOVIŠ
-5-50 

Eno je delovna skupina v konzorciju, potem je še kolegij. Med delovnimi skupinami niso 
samo člani konzorcija, ampak imamo na višjih šolah malo drugačen status, kot v 
gimnazijah. Mi imamo recimo šest konzorcijskih partnerjev, šol je pa šestdeset. Tako da 
niso vse šole zajete. Zato so potem posamezne delovne skupine, ne samo iz 
konzorcijskih partnerjev, ampak tudi iz drugih šol, ali pa celo tudi kakšnega zunanjega 
strokovnjaka. 

8-
VOMU
N-7-3 

Mi imamo mesečno kolegij MUNUS 2. Mi to tako imenujemo. To pomeni, da jaz 
sklicujem kolegij, v katerem so vodje vseh nalog, ki jih mi imenujemo. Na tem kolegiju, 
isto kot bi imeli kolegij na šoli, ali kjerkoli, vidimo kaj se je zgodilo v zadnjem mesecu, 
kakšni so problemi, težave in kaj je potrebno izboljševati. Če je potrebno naredimo še 
kakšno dodatno srečanje. To je odvisno od trenutne problematike. No,  pa jaz še 
sklicujem nadzorni odbor na dva meseca. Na kolegiju pripravimo določene sklepe tudi s 
pomočjo ostalih in zunanjih sodelavcev in drugih članov in potlej nadzorni odbor te 
predloge potrdi in se jih pač sprejme kot sklepe, kot tisti najvišji. 

8-
VOMU
N-7-16 

Drugače mi da nadzorni odbor pooblastila, da pač tudi sama nekatere stvari odločim brez 
da bi njih spraševala za to. Ker jaz zmeraj pravim, da projekt je živa stvar in to je razvoj, 
to pomeni, da se vmes lahko zgodi marsikaj. Zaradi tega ne bom nikoli zagovarjala, da 
tiste kazalnike, ki jih zafiksiramo na začetku, da jih ni možno spreminjati. Potlej je brez 
veze, da imamo projekt, potlej ne spreminjamo sistema in se ne gremo razvoj. Vsakič, ko 
je vključena masa ljudi ali pa tudi, če je malo ljudi, ljudje smo živa bitja in smo različni 
in razvoj je tudi nekaj takega, so  različne ideje. 

8-
VOMU
N-7-25 

Glede na to, da je v projektu konzorcija šolskih centrov šest vsebinskih področji, imamo 
koordinatorje vsebinskih področji. Ti sklicujejo na ravni konzorcija, se pravi na 
nacionalni ravni, člane projektnih skupin. /.../ Se pravi koordinator področja za mape za 
nacionalno raven, skliče iz vsakega konzorcijskega partnerja predstavnika za mape. In 
skupaj se bodo potlej na sestanku dogovarjali o stanju, o strategiji, glede na plan dela, ki 
se naredi. Razvili bodo par vzorcev map in šli v testiranje. Potem pa ti člani projketnih 
skupin, gremo dol na regijsko raven,in na regijski ravni se pa dogajajo stvari naprej. To 
pomeni, da ima vsak konzorcijski partner pod sabo približno sedem do dvanajst šol. In 
vsaka šola ima predstavnika šole, ki ga mi imenujemo. In tisti je stik z nami. 

2-3-33 Moja vloga je vodja MIC-a. Po sedanjem ustanovitvenem aktu sem vodja MIC, ki me 
imenuje direktor kot vodjo posebne organizacijske enote  in moram skrbeti, da pripravim 
načrt dela, sodelovanje s partnerji in tako naprej. In imamo znotraj nadzorni odbor, tako 
imenovani odbor za razvoj MIC-a. To to je tako kot ima šola svet zavoda. Vendar ima 
svet zavoda ta nadzorni odbor kot posvetovalno telo. V tem odboru za razvoj MIC-a je 
direktor, jaz kot vodja MIC,  predstavniki naših soustanoviteljev, oz. trije predstavniki 
podjetji, potem pa so noter tudi predstavniki treh programski področji, ki jih mi 
pokrivamo. To so lesarstvo in gradbeništvo. Ki je eno programsko področje, elektro in 
računalništvo ter strojništvo. Predstavnik za strojništvo je potem tudi vezni člen med 
strojno šolo in MIC-em in je formalno  organizator izobraževanja za področje strojništva. 

6-2-8 V šolskem centru je na vrhu direktor. Kolegij je v bistvu izvršilni organ. Na kolegiju se 
dogovarjamo, dogovorimo in potem te naloge pač realiziramo. Kar se pa pedagoškega 
procesa tiče pa kadre imamo na vrhu, ampak drugače so pa šole z ravnateljem  in 
učiteljskimi zbori samostojne. In pedagoški proces pač peljejo tako, da je čim bolj 
kvaliteten. Glede prostorov, opreme, pa tudi učiteljev pa ni kaj ne, je to maksimalno 
izkoriščeno, tudi optimalno izkoriščeno. O kakšnih viških se do sedaj hvala bogu še 
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nismo pogovarjali, ker to pač znotraj šolskega centra rešimo. Tudi dijaki imajo možnosti. 
Če se vpiše v gimnazijo, pa tam ne more zacveteti, lahko zacveti v 30 drugih programih, 
ni problem.  

8-
VOMU
N-4-7 

Dajmo reči, da gre za projekt, pa si dajte vi predstavljati, recimo to,  kar imate sedaj. 
Imeti petdeset konzorcijskih partnerjev. Od zadaj stoji birokracija. Zaradi tega sem rekla, 
da je to kalvarija. Zaradi tega vedno, tudi če gremo na državni nivo,  ja ne more cela 
Slovenija voditi Slovenije, ampak jo vlada. Ampak ne v tistem smislu, mi smo tam,  vi 
ste tam, nimamo nobenega stika. Ne v tem smislu. Zaradi  organizacije je to pomembno, 
ker tudi recimo, ena vas bo imela krajevno skupnost. Ker ne more cela vas usmerjati cele 
vasi, ampak bo ena skupina delala, ki bo te stvari usmerjala. Jaz mislim, da tudi v tujini 
iz takega stališča je izhajalo in jaz tukaj vidim iz takega stališča. Ne iz stališča moči in 
nadvlade, ampak iz stališča, ker organizacijsko enostavno ne vidim drugačne možnosti. 

1-3-48 Slabost konzorcija je to, da  še vedno mogoče manjše šole ne zaupajo tej veliki, ker 
smatrajo, sedaj me bo požrla. Marsikdo to težko sprejme. Sam sem doživel  tudi to, da je 
en ravnatelji  zaradi konzorcijev dejansko izbruhnil in tako dalje. Kar se pravi, da je 
vendar še ta prisotnost, da sem jaz šef in drugi (op. Vodja konzorcija) mi ne more 
ukazovati. Vendar biti šef za prazno šolo ali pa šolo, ki ti crkuje, ne vem koliko časa si 
lahko. Kar pomeni, da so tudi negativne posledice takega pretiranega združevanja. Da se 
potem lahko manipulira zadeva v oblasti par ljudi. To je treba paziti kje je meja. Moje 
mnenje kje je meja in kako veliki so lahko centri je, da med dva tisoč in tritisoč  
dijakov/.../.  Saj pravim, velika so še nezaupanja nepovezanih šol. 

  4-3-1 Ravnatelj v šolskem centru je avtonomen v pedagoškem smislu, čisto do konca. Je  
avtonomen pri izboru kadra, pripravlja predlog zaposlitve,  v obravnavi dijaka, pri 
napredovanjih učiteljev, pri izboru interesnih dejavnosti, pri dodatnem programu. Pri 
sodelovanju z okoljem nam je tudi precej prepuščal. Je pa recimo določene stvari držal, 
podjetje K je vedno držal sam. Tu ravnateljica, ne vem zakaj, ni imela vstopa. Potem se 
je nekaj časa tako obnašal do podjetja R in do TKD-ja. Sponzorstvo je tudi  vztrajal, da 
je njegova stvar. 
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1-5-48 Jaz sem rabil konzorcije in jaz sem jim dal to moč v roke s tem da sem poskušal to moč 
kontrolirati in brzdati. Še vedno sem bil jaz nad in hvala bogu so mi to priznavali in to je 
pomembno. Se pravi moja beseda je še vedno bila odločujoča. in ko so prišli do dileme 
pri delu, sem jaz imel odgovor kako smatram, da bi bilo potrebno. Če ministrstvo in 
konzorcije pametno povežeš,  imaš takšno moč spodaj za spreminjanje v šolstvu, da je 
neverjetno. Konec koncev ti ravnatelji tvoje spremembe, tvoje ideje lahko aplicirajo, ali 
pa ti rečejo,direktor, to ne gre, ni šans, probali smo,  ne gre. Torej gremo v drugo smer. 

2-1-21 Dolenjska bazira na velikih industrijskih podjetjih, ki jih kontrolira tuj kapital in tuj 
kapital pravi čisto enostavno: »Mi smo tukaj, moramo tukaj plačati davke, država pa ima 
iz davkov denar, da nudi podporo. Nam ni interes šolstvo. Šolstvo mora država 
financirati, saj zato ga ima.« Mi smo znotraj sistema šolstva.  Pri MIC-u gre dejansko za 
to, da poskušamo najti nekaj, da bodo imela podjetja nek interes, najti je treba neko 
možnost. In seveda če oni vidijo interes v tem MIC-u, lahko vplivajo tudi na segment, ki 
njih zanima. Ne gre pa tukaj samo dejavnost MIC-a. Pri nas je približno 76 % dejavnosti 
izvajanje praktičnega izobraževanja, laboratorijskih vaj in podobnih zadev za vse šole na 
tem področju. Ostali del dejavnosti je pa izvajanje poklicnega izobraževanja za potrebe 
nezaposlenih in prvenstveno zaposlenih, ker naša regija nima nezaposlenih ljudi, razen 
ciganov. 

2-4-27 Učitelji praktičnega pouka, ki so razporejeni za delo na MIC-u, morajo sodelovati v 
PUZ-ih - programskih učiteljskih zborih na šoli in tako je celoten del praktičnega 
izobraževanja povezan s šolo. Šola mora kontrolirati celotno izvedbo programa, tudi 
praktičnega pouka. To se meni zdi tudi logično.  MIC pa izvaja vse ostalo kar lahko še 
tukaj razvija. Tako da dejansko je ta model tudi uspešen in potem ne potrebujemo v 
MIC-u, ker vodja MIC-a  ne ravnateljuje, ker nima pedagoške vloge na rednem 
izobraževanju. 

8-
VOVIŠ
-5-36 

Projektne delovne skupine konzorcija za posamezne aktivnostise dobijo običajno enkrat 
mesečno, enkrat dvomesečno.  Narejeni so načrti za posamezno leto in ti načrti so vedno 
usklajeni z vodstvom projekta in se nekako tem načrtom sledi in se potem tudi 
kontrolira, kako je bilo narejeno. Sam sestanek je kot neka zelo delovna zadeva. Traja 
včasih po štiri pet ur. Je nek načrt. Ve se približno, kaj bi moral kdo narediti. Drugo je pa 
na nivoju projekta kot kolegij. To so vsi direktorji konzorcijskih partnerjev, ali pa na 
nivoju nadzornega sveta. Takrat se pa bolj gleda strateško, kaj je bilo narejeno, kaj mora 
biti narejeno in umestitev v celotno dogajanje v višješolski sferi. Katere nove naloge se 
bodo pojavile ali pa kaj se je v tem projektu ugotovilo, kar mogoče ni bilo zamišljeno. 

1-9-31 Nujna je kontrola kvalitete. Ko ti spustiš, ko decentraliziraš in je prav da se 
decentralizira, da se odpre kurikulum, da se šolam da možnost. Treba je zaupati šolam. 
Treba je strokovnjake, ki smo jih prisilili v razvojno delo, da se jim zaupa, ker konec 
koncev so to naši strokovnjkai. Potem je potrebno jasno narediti še naslednji korak. Da 
rečemo, da si naredil svoj rezulatat,  moraš ti nam dokazati.  Zato je potreben in 
pomemben sistem kvalitete, ki mora biti sestavlejn iz samoevalvacije in zunanje 
evalvacije (matrure, poklicne mature) 

9-
RAV-
6-8 

Komu konzorcij odgovarja za svoje vodenje, za svoje delo? Oni imajo projekt iz 
katerega so plačani. Kdo njih nadzira? Upravni odbor.  Ja mislim, da se imenuje upravni 
odbor. Kdo je noter? Oni. Oni. Kje je tu vloga centra za poklicno izobraževanje, ki je bil 
nekoč nosilec in so se povezovali njihovi svetovalci med sabo. So točno vedeli kakšne 
vloge morajo na posameznih področjih peljat. Saj nismo bili z vsemi svetovalci 
zadovoljni, ampak je bil nekdo drug potem toliko kvaliteten, da smo prevzeli 
informacije. Zavod za šolstvo. Ta dva, da rečem ministrske firme nimajo nobene vloge 
več. Niti ministrstvo samo ne. 

2-8-3 V pogodbi o ustanovitvi MIC-a je  napisano, da se vložki posameznih soustanoviteljev 
knjižijo in trenutno na primer je 96% lastnik MIC-a ministrstvo, 2% podjetje R, 1% 
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podjetje N in 1% podjetje B. To pomeni, da je lastništvo podjetji znotraj MIC-a 
simbolično. Ampak dejansko bi se lastništvo lahko spremeni, če bi oni vložili toliko in 
toliko opreme. Akt o ustanovitvi pa je takšen, da oni tega lastniškega deleža ne morejo 
nikoli  odprodati. Tudi ni izplačljiv, na primer, če bi šli oni v stečaj. /…/ To kar je bilo, je 
nastavljen korenček, vendar so trenutne oblike še tako okorne, da nadaljnjega 
neposrednega vlaganja ne omogočajo. Podjetja pa zanima tržni pristop. Pravijo:  » Vi  
zagotovite to kar rabimo sedaj, pa vam bomo pomagali«, oziroma: »Pri izobraževanju 
nas 'drapnite' toliko, da boste lahko kupili opremo«. Ko jim enkrat kadra zmanjka, potem 
so pripravljeni narediti vse živo. 

8-
VOMU
N-7-42 

Predstavnika šole so šole same predlagale. Mi na začetku smo predlagali, da bi bili to 
vodje PUZ-ov, ampak so se različno odločali. Tudi nekateri ravnatelji so predstavniki. 
Tako, da sedaj bomo tudi verjetno  ravnatelje še dodatno povabili. Saj so bili ravnatelji 
tudi vabljeni, samo se ne odzivajo toliko. Sedaj bomo pa skušali jih še na drugačen 
način, ker smo ugotavljali da včasih ni bilo komunikacije, niti med predstavnikom šole 
in ravnateljem, kar ni v redu. Obvezno mora biti. Saj je bilo točno v opisu nalog, ker smo 
imeli že vse opise nalog na začetku projekta definirane, organigram in tako naprej. 

6-6-28 Ko mi v šolskem centru delamo kašen nov program, so pa še vedno muke isusove na 
ministrstvu. In tudi razumem, da je to tako, da je vsega preveč. Ampak če ministrstvo da 
(op. razmesti)  nov program v naš sistem, je to tako prvi del zgodbe. Če mi to ne bomo 
napolnili, če to ne bo laufalo, se tako lahko slikamo. Tu nam oni malo pomamgajo. To so 
muke  muke isusove, da je vedno treba neke politične pritiske in ne vem kaj še, da to 
dobimo. Pogojev, kje pa kaj res lahko živi in kvalitetno živi pa nobeden ne kontrolira, vi 
za vi privatnih šol in to nas malo tudi bega. Ko mene tako sprašujejo, ali sem za privatne 
šole in šole s koncesijo in tako naprej, mene boli. Važno je, da nas usposobijo, da smo 
vsi na trgu. Potem je pa kdo je jači. Kupec se odloči, tako kot je drugje, je tudi tu. In jaz 
se konkurence ne bojim. Ker če ne bomo kakovostni, če ne bomo najboljši, nas bo tako 
in tako hudič vzel. Ampak spustiti nas morajo, da bom imel tiste programe. 

  5-5-39 Šole so sedaj na trgu. Saj se tudi same financirajo, so financirane. Recimo na primeru 
rudarke šole: Javni interes je tako zagotovljen, da imamo posebne normative. Mi imamo 
recimo drugačen normativ. Država lahko regulira z drugim normativi, poleg tega pa 
sedaj pušča, tako jaz to vidim več različnih poti do cilja. Seveda pa ima država vedno 
rada ene inštrumente nadzora, kontrole. To pa lahko hitro pridobi, se lahko bolj 
osredotoči na izhod, na merjenje outputa. Vmes je pa tako in tako  z zunanjo kontrolo 
težko nadzorovati kaj se dogaja po šolah. Sicer imamo mi inšpekcijo, ki gleda formalni 
del. 

  8-
VOBIO
-11-6 

Moram reči, da ko smo programe prenavljali, je bila podpora in tudi pomoč iz strani 
ministrstva izjemno kvalitetna in tudi dobrodošla. Sedaj kar se tiče tega obdobja pa 
pravzaprav, tako bom rekla, tudi kar se tiče sodelovanja s skrbnico pogodbe, res to lahko 
samo pohvalim. Tudi prenos informacij in tudi ko mi potrebujemo kakršenkoli odgovor 
na vprašanje, je to dokaj hitro. Ravno tako pa tudi s temi ostalimi sodelavci, ki pač bdijo 
nad tem našim projektom. Tako, da te komunikacije zelo hitro tečejo in po telefonu in po 
elektronski pošti. 
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5-2-50 Jaz če bi preprosto rekel, prvi učinek delovanja v šolskem centru je delitev dela. Ne 
delamo vsi vse. Jaz popolnoma zaupam naši finančno računovodski službi, se ne 
obremenjujem s plačami, s tehniko izračuna in tako naprej, to oni pokrivajo. Pravne 
zadeve pokriva pravnica. Skratka, lahko se posvetim tistemu, kar je res moje delo. Moje 
delo je pa pedagoško vodenje šole, vpeljevanje samo evalvacijske klime v šolo, 
vpeljevanje pozitivnih odnosov do dijakov in staršev, do uporabnikov, ne nazadnje do 
premogovnika in seveda lahko se tudi posvetim nekoliko več različnim razpisom, 
sodelovanju z ministrstvom, centru za poklicno izobraževanje in tudi nekaterim drugim 
podjetjem.  

3-2-8 Če ne nastopaš v konzorciju ali neki povezavi, ne moreš dobiti razpisov. Mi kot zavod se 
sigurno ne bi niti prijavili, zato ker sami nebi zmogli vse razpisne dokumentacije in vseh 
zahtev razpisa. Ko nastopaš v konzorciju, je plus za nas, ker je manj administrativnega 
dela in vidimo da bomo dobili finančna sredstva. Pa seveda skupaj kot konzorcij smo 
lahko uspeli, drugače kot posamezniki verjetno nebi, ker smo bili skupaj močnejši. Sicer 
bi dobila razpis kakšna druga združenja, kakšen drug konzorcij. 

3-5-37 Po mojem mnenju je namen konzorcija šolskih centrov obvladovati šolski sistem. 
Obvladovanje. Saj za to že gre, da se pred odločitvami že formirajo neke odločitve v teh 
neformalnih ali pa formalnih razgovorih s centri. Eno je mreža šol, drugo pa je, da je 
seveda konzorcij centrov izkoristil možnost in tudi obvladuje prijave na razpise. Saj 
nihče ne more konkurirati njim. Saj zato se tudi manjše šole ne prijavljamo, ker dejansko 
ne moremo uspeti, nimamo toliko podpornega osebja, da bi lahko izpeljali prijave. 
Izločajo se tudi manjši konzorciji, ki so za namen razpisov Ali pa recimo neko 
partnerstvo šol, ki bi se izven konzorcija povezalo za neko prijavo na razpis, bo imelo 
manj možnosti. Konzorcij bo pobral vse razpise in sedaj so sredstva šol povezana z 
razpisi oziroma razpisanimi sredstvi. MUNUS1, MUNUS2. Tukaj gre za pomembne 
odločitve, tukaj gre za to kam se bo šolstvo peljalo, to je prenova programov in to se 
sedaj koncentrira v rokah konzorcija centrov. Če smo povabljeni, saj smo povabljeni tudi 
drugi zraven. Dejansko pa moč ni na nas, moč je v centrih.  

7-11-11 Jaz (op. direktor šolskega centra) se upiram na to, ali pa sporočam ministrstvu za šolstvo 
in operativcem, da ni njihova vloga v tem, kako bi zmanjšali količino denarja na šolah. 
Njihova vloga je v tem, kako zagotoviti količino denarja za  uresničitev ciljev, ki naj se 
na šoli izvedejo. Ali pa povedano drugače. Vloga ministrstva je, da goji razvoj ali pa da 
šole razume kot subjekte zaupanja, ne pa kot subjekte barab in ne vem česarkoli. Mislim 
da sem ti  povedal kako čutim vso to zgodbo. Jaz mislim, da imamo mi tudi na MŠŠ-ju 
relativno dobro pozicijo ali pa dobrer raiting, neko prepoznavnost. Recimo tudi nivo 
zaupanja imamo kar visok. Nam kar veliko zaupajo, tudi zaupajo v smislu smelosti, pa 
tudi v smislu testiranja, evalviranja. Pa to ne samo v času mojega mandata. Že prej. Tu 
ima center kar neko zgodovino. 

9-UČ3-
8-49 

Ja pri teh konzorcijih, če se malo vrnem, kako jih vidim. Ja kot en center obvladovanja 
moči. Teoretično in praktično pa je tudi projektni denar zadaj. En očitek je bil tudi tvoj 
Lojze, kako se ta denar porablja in porablja in tam so se začele razprtije. Skratka oni 
želijo nekaj uveljavit, imajo pa tudi eno zaledje, tako se počutijo nekateri. Kot en 
holding. So pa na ministrstvu te relacije, pa moram reči, da mi niso točno znane kako 
tečejo, ker nisem udeležen direktno, občutek imam tak no. 
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5-1-30 Tako da naš konzorcij, konzorcij šolskih centrov, je bil prvi. Jaz sem bil med 
ustanovitelji tega konzorcija. Hranimo sliko, ki jo ima tudi »ZZZ« iz MŠŠ v svoji 
pisarni, ko smo se takrat pri državnem sekretarju »BBBB« dobili in smo to naredili. 
Minister je to tudi podprl. In smo torej ta konzorcij naredili in pridobili res ta kritičen 
prostor ljudi, da se lahko prijavimo in odreagiramo. Organsko smo potrebovali, večjo 
moč, večjo težo, da bi bili uspešni. 

8-
VOMU
N-2-1 

V  tistih bolj stalnih konzorcijih, se masa ljudi nadgrajuje, oziroma masa določenih ljudi, 
ki potlej  svoje znanje, ideje, širijo tudi navzven. Ampak v tem prihaja neka taka sila, sila 
strokovnjakov , karkoli že. Seveda ti morajo sodelovati z zunanjimi eksperti, kot sem 
prej rekla, to je grozno pomembno. Da ne postanejo sami sebi zadostni, ali pa 
prepametni ali kakorkoli. 

1-3-7 Konzorciji v so v bistvu največ dela opravili na razvojnem delu. Skozi  projekte države 
oziroma ministrstva so naredili v bistvu celotno prenovo poklicnega izobraževanja. To je 
bil, mislim da je bil opravljen izredno velik posel v sorazmerno kratkem času, katerega 
CPI s številčno strukturo, ki jo ima, ne bi bil sposoben. Konec koncev so CPI-jrvi 
strokovnjaki sodelovali tudi s konzorcijem. Velik posel  ti ne moreš izvajati z majhno 
ekipo. Lahko  ga izvedeš z veliko ekipo in tukaj se je pokazal  rezultat. Te programe se je 
uvedlo v življenje, rezultate programov bomo še videli ali so pravi ali ne. 

7-10-16 Delovanje v centru ima tudi slabe strani. Res je nekaj, da ko raste, v danem trenutku 
pride v stanje, ko zazna vsak izmed subjektov v centru, da je pa sedaj tako močno zrasel 
z vzajemnim delovanjem, da bi pa sedaj lahko bil vsak sam. To se tudi pri nas taki 
razmisleki dogodijo. Uh sedaj smo pa mi taki, da bi lahko bili povsem samostojni. No to 
je eno, to je razvojni prednost, lahko pa tudi slabost. Pa potem kje je past. Past ali bi 
rekel šibkost potem nepovezane šole, kar je plus za center, je moč na kadrovskem polju. 
Se pravi mi,  ko smo se hoteli iti projektno, ko smo hoteli iti v mednarodne izmenjave, 
poslati deset ljudi nekam za deset dni je relativno enostavna kompenzacija v notranjosti. 
Na neki šoli, kjer je 60 zaposlenih, pa je to že velika šola, 10 učiteljev ni mogoče 
pogrešati. 

8-
VOBIO
-3-48 

Veste to je pa ravno bilo pri nas, ker smo mali področni konzorcij, pa sodelujejo vse šole 
v bistvu in se mi zdi iz tega vidika tudi zelo dobro, ker je tudi ta vloga recimo potem 
ravnateljev, ki so in pri prenovi prisotni in sedaj pri uvajanju, tako rekoč neposredna. Pri 
vsaki zadevi, ki jo znotraj konzorcija vpeljemo, da se  v to vključujejo. 
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4-1-17 Največji problem pri združevanju šol v center je bil v tem, da ravnatelji niso mogli biti 
več ravnatelji, ampak so postali pomočniki direktrja. In zaradi tega je tudi bil največji 
odpor. Zdravstvena šola se je počutila zelo ogroženo in zelo nasprotovala združitvi v 
center. Tako, da je bila celo politična odločitev s političnimi pritiski. Zveza komunistov 
je takrat zahtevala združitev. Ko je videla, da ne gre na lepo, je šlo pa na ta način. 

6-5-33 V odnosu z ministrstvom nimamo problemov. Moram reči, da je ta partnerski. Čeprav je 
ministrstvo  v slabi kondiciji. Jaz pač tako rečem, ko se »znotraj« (op. interno) 
pogovarjamo, navzven druge ne briga. In je škoda da je tako, da ko nekaj rabiš, da to 
dolgo traja, da dobiš kašen odgovor, da dobiš kakšno sugestijo, kako bi kaj naredil. V 
bistvu moraš pa tako vse narediti sam. Največji doprinos je, da ti ne škodijo, da ti stvori, 
ko jih pelješ ne preprečujejo, dokler je normalno. Po drugi strani bi jih pa včasih rabil. 
Recimo smo šli na Kosovo izobraževati in sem rekel, če lahko dobim soglasje, da bomo 
dol delali. Ni variante.So rekli: »Če bo karkoli narobe veš,  da boš nastradal, če bo pa vse 
v redu te bodo pa tako in tako vsi hvalili.« 

9-UČ1-
5-7 

S tega nižjega nivoja nisem pristaš kakšnega vsiljevanja idej, ki niso preverjene, ki niso 
argumentirano dobre. In to se dogaja v konzorciju, da od nekje prihaja, pri nas imamo pa 
tako. Dijaki so po vsej Slovenije enaki, niso na Ptuju nič bolj brihtni, kot tisti v Kopru. 
/.../.  Saj pravim, ni mi všeč, ko dobimo že od vrha dol narejene zadeve. Ker nimaš kaj 
spremeniti tisto kar ni v redu. Ne vem, mogoče je celo to, da ta vrh premalo upošteva 
bazo. 

4-6-33 Zgodovina nastanka konzorcijev je, da so se direktorji takrat največjih centrov usedli in 
se odločili, da bodo naredili konzorcij, v katerem je bil od samega začetka kot boter 
gospod »zzzz« iz MŠŠ in mislim, da je bil še »ttt« iz CPI prisoten. V tej povezavi, v prvi 
varianti še ni bilo centra N, ker oni še niso spadali v dovolj velik center.  Namen je, da 
diktirajo šolsko mrežo, da povežejo prej ali slej male šole, ki bi postale podružnice velike 
šole.  

9-UČ2-
6-23 

Ministrstvo je enostavno odrinjeno na nek stranski tir in ni nadzorov nad konzorciji. Zato 
sem tudi omenjal, da bi se mogli ti konzorciji, če že opravljajo neke zadeve, vsaj pri 
določenih stvareh poenotiti, če že nimajo nadzora. In to se mi zdi, da pri tem peljejo 
neko čudno zgodbo. /.../. Zato se mi zdi, da bi tule mogli  res noter uvesti en kriterij 
glede programov in uvajanja teh programov. Tako, da tukaj se mi zdi, da manjka ta 
nadzor ali pa neka ne vem rdeča nit v celoti, v vseh konzorcijih.  

9-
RAV-
8-44 

Sedaj imam jaz občutek, kot da je v bistvu morda boljše, da grem jaz k PPPP kaj prositi 
kot pa na ministrstvo. Ali je torej ministrstvo čisto izgubilo nadzor nad delom delovanja 
šol, nad tem kako se pelje prenova. Ali je to sploh še ciljno naravnano, ali je to samemu 
sebi namen, da tisti, ki izobražujemo, postajamo tudi dirigenti celotnega orkestra ne 
samo, da igramo noter en inštrument. 

3-7-1 Manjše šole smo definitivno potisnjene na obrobje. To kaže mogoče tudi v izboru članov 
svetov šol s strani MŠŠ. Recimo pri članih svetov šol, ki so poslani iz ministrstva. Na 
manjše šole nikoli ne bodo poslani tisti, ki lahko na ministrstvu kaj vplivajo, ali pa na 
ministrstvu predstavljajo nekoga, ki ima ali operativno ali kakršnokoli moč. Tisti gredo v 
svete večjih šol ali v centrov. Če se na šolo pozabi, to pomeni, kakšen znak mi to da, da 
dobimo mi nekoga čisto od drugod. Nič ne vemo o njem. Kaj to pomeni, da ni 
pomembno za ministrstvo. To se pravi, da nas niti ne upoštevajo kot nekoga, ki bi lahko 
so-kreiral politiko. Ki bi bil dosti močen, ali v svojem okolju ali pa v državnem. 

9-UČ2-
4-3 

Enostavno ti sestanki delovnih skupin konzorcija, na katere vabijo naše učitelje, so 
enostavno stvari, ki smo jih mi razvili in to naši učitelji poznajo. In vse te informacije, ki 
bi jih mogla tudi naša šola dobiti od MUNUS-a, jih mi še ostalim ponudimo kot primer, 
da jih oni lahko razvijajo v svojo smer. In potem bi rekel, da nas enostavno v tem 
ovirajo. Mi bi lahko stvari imeli še bolj dodelane, ampak sedaj ker energijo trošimo s tem 
razvijanjem ostalih šol, se mi ne razvijamo v pravo smer.  
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2-5-1 Država nam v osnovi daje premalo denarja.  /.../  Šolski center dobi po MOFASU toliko 
in toliko in pozitivno posluje. Vse kar ustvari na trgu, vrne v zgradbo, v vzdrževanje, v 
novo opremo. No in tukaj je ena varianta, da bo treba to na en drugačen način spodbujati. 
Če vidimo tržno dejavnost kot problem MIC-ov,  potem je tu težko peljati razvoj. 
Sedanji programi, sistemi vodenja, organizacijske strukture, so se v šolstvu v zadnjih 10 
letih blazno spremenile. Samo pojdite pogledat po pisarnah na MŠŠ-ju, gospo 'xxx' in 
podobne, vidite da je zadeva takšna kot je bila. Ljudje sedijo tam, in delajo strogo kot 
uradniki. 

  3-9-25 Ko so se konzorciji začeli, smo se tudi mi bolj zanimali zanje. Bili so tudi oni bolj odprti 
in na začetku so tudi rekli, da so odprti za vse. Recimo pred približno šestimi leti sem 
bila tudi jaz enkrat povabljena zraven. Verjetno so malo opazovali, kaj bi jim jaz lahko 
prinesla. No dobro, jaz kot jaz, oziroma kot šola in potem so očitno ugotovili, da je to 
premalo, da ni dovolj zanimivo. Zadeva se je zaprla in ni bilo več govora o tem, da bi šli 
v konzorcij. Takrat smo šole bolj opazovale kaj konzorciji delajo, potem so se konzorciji 
zaprli razen, seveda ko dobijo kaj na razpisu, ko so zelo odprti, seveda so. Ja, pa ko 
prevzamejo  vodenje prenove. Tam smo vsi povabljeni in je zelo plenarno.Ampak 
njihovo delovanje je pa zelo zaprto in sedaj se jim tudi mi nekako ne poskušamo 
približati, ker vemo da je stvar zaprta, da oni delujejo tako kot delujejo, da so en 
vzporeden zelo močen center moči. To vemo. 
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6-2-36 MIC je kot organizacijska enota, ker se je tako lastnik odločil. To je ministrstvo. Najprej 
je bilo rečeno, da se bodo MICi organizirali, in mislim, da je to tudi edino pravilno, tam 
kjer je zadostna kritična masa. MIC ne more biti zraven vsake vaške šole, in tam kjer 
okolje ugotovi, da je smiselno organizirati MIC. Tu tudi z ministrstvom nismo vedno 
prišli na skupni imenovalec, ker so rekli, ja MIC je drag. Ja če ga ministrstvo organizira, 
pa postavlja, pa gradi, opremlja in zagotavlja funkcioniranje, potem je drag. Če pa 
nastane z okoljem in tudi okolje vlaga v MIC, potem je pa zgodba drugačna. 

9-
RAV-
4-42 

No meni se zdi delo v konzorciju čista izguba časa in energije, da se premlevajo iste 
stvari, vrtijo iste stvari, zato ker je pač nek denar temu namenjen. Vse gre pa na račun 
naših zaposlenih, ki se morajo teh sestankov udeleževati in sem jaz že na začetku 
povedala, da mi smo zraven, ampak samo v segmentu, kjer lahko nadgrajujemo. Ne pa v 
segmentu, kjer bomo zopet gledali kako se da nek zid postavljati, nam pa že skoraj cela 
hiša stoji in tudi ko dobimo vabilo, jaz samo odgovorim, to mi že obvladamo, če se 
gredo zopet osnovne korake. 

8- 
VOSGI
M-4-48 

Bom rekel kako čutim vpliv konzorcija centrov kot ravnatelj šole, ki je v Ljubljani. 
Poglejmo praktično: Ne center M, ne center L neke take strukture nimata. Nimata 
konzorcijev, niso bili ustanovljeni, ne v Ljubljani, ne v Mariboru in še cel kup drugih 
stvari v teh dveh večjih mestih ni bilo narejeno, kar je v manjših slovenskih mestih bilo 
narejeno. Kot pobuda recimo, kot razvoj, kot dogajanje v šolskih centrih. In formalno 
gledano, poglejmo na nivoju strokovnih šol, posebej na področju stroke, ki je pri nas. 
CPI skoraj da ne obstaja, ga ni. Stroka se dogaja v konzorciju šolskih centrov in to 
čutimo kot problem. Res čutimo kot problem. 

8-
VOBIO
-12-28 

Jaz bi rekla, da se na nek način tudi preko teh projektov vodi notranja prenova šol. Ker je 
to le tako veliko gibanje znotraj šol, ki ga kar tako najverjetneje nebi bilo. In je tukaj tudi 
preko konzorcijev, ker so oblikovane delovne skupine na ravni konzorcija, na ravni šol 
in tako naprej, se v bistvu to prenaša v šolske kolektive. Ker je cilj, da se, da se osrednja 
vloga dijaka na nek način utemelji, da se nekako pomaga dijakom tudi na nek način, da 
se znotraj sistema v bistvu, mogoče tudi drugače uveljavljajo. No tako. Skratka jaz vidim 
v tem smislu, ne kot sistem tak, da bi mi sedaj kreirali šolski sitem, ali kakorkoli, ampak, 
da gre tukaj za to notranje gibanje po šolah 

9-
RAV-
6-39 

Imam občutek, da se preko konzorcijev usmerja in vodi šolski sistem. Da. Popolnoma. 
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Vprašanja za individualni intervju 

1. Katere so po vašem mnenju prednosti povezovanja v centre,katere pa v konzorcije? 

2. Kako se po vašem mnenju delovanje centrov/konzorcijev in drugih povezav  

    odraža v okolju? 

3. Kakšne, katere učinke vidite pri delovanju šol v povezavah? 

4. Kakšna je vaša vloga pri povezavah? 

5. Kako center deluje, kako potekajo sestanki? 

6. Kakšen je po vašem mnenju odnos šol v povezavi s šolami, ki niso v povezavah? 

7. Kakšen je odnos Ministrstvo za šolstvo in šport - vodstvo centra/konzorcija? 

8. Čigav je interes za povezovanje šol? 

9. Kakšno je stališče politike do povezovanja šol? 


