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POVZETEK  

V magistrski nalogi z naslovom Implementacija EFQM modela na področju višjega 

strokovnega šolstva – študija primera je predstavljen Model odličnosti EFQM, ki zagotavlja 

in preverja procese kakovosti na primeru Višje strokovne šole za gostinstvo in turizem Bled, 

ki ima najdaljšo tradicijo obstoja v Sloveniji (prva višja strokovna šola v RS; ustanovljena 

1996). V teoretičnem delu naloge je predstavljen Model odličnosti EFQM in način, kako ga je 

mogoče implementirati v višje strokovno izobraževanje. V empiričnem delu naloge so 

predstavljeni različni demografski podatki, ki se navezujejo in povezujejo z višjim strokovnim 

šolstvom. Predstavljena je raziskava, ki je tudi statistično obdelana. Preverjeno je, kako 

posamezni deležniki ocenjujejo »uteži« dejavnikov tako, kot so navedene v Modelu odličnosti 

EFQM. V nadaljevanju empiričnega dela so prikazani rezultati opravljenih evalvacij pri 

študentih, zaposlenih in mentorjih v podjetjih; aplicirani so na Model odličnosti EFQM. 

Naloga predstavlja celovit sistem vodenja kakovosti na višji strokovni šoli in način, kako ga 

je mogoče aplicirati na vse višje strokovne šole v Sloveniji. 

Ključne besede: izobraževanje, odličnost, model, predavatelji, študenti, management, 

kakovost, višje strokovno izobraževanje, model poslovne odličnosti EFQM.  

SUMMARY 

The dissertation entitled Implementation of the EFQM model in the field of higher 

professional education-a case study, presents the EFQM Excellence Model. The EFQM 

Excellence Model both ensures and assesses the quality processes at the Vocational College 

of Hospitality and Tourism Bled. This school was founded in 1996; the first such vocational 

school to be founded in the Republic of Slovenia. In the theoretical part, the EFQM model of 

excellence is examined, in particular how it can be implemented in vocational education. In 

the empirical part, firstly, a variety of demographic data, which are related and connected with 

vocational education, are analysed from a statistical perspective. Secondly, a review is 

conducted of how individual stakeholders assess the “weight” factors as mentioned in the 

EFQM Excellence Model. Lastly, an evaluation is conducted of the results of students, staff 

and mentors in companies which administer the Model of EFQM excellence. This project 

investigated in what manner a comprehensive system of quality management was 

implemented at the Vocational College of Hospitality and Tourism Bled and how it can be 

implemented in all vocational colleges across Slovenia. 

Key words: education, excellence, model, college lecturers, students, management, quality, 

higher vocational education, EFQM model of business excellence. 
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1 UVOD 

Slovenija je vstopila v širok evropski prostor, v katerem se odpirajo vrata primerljivosti in 

konkurenčnosti. Povečujejo se zahteve in pričakovanja vseh uporabnikov in s tem tudi 

kompleksnost dela v vzgoji in izobraževanju. Kakovost vzgojno-izobraževalnih storitev 

postaja vse večja vrednota. Pobuda za celovit in sistematičen pristop k sistemu vodenja 

kakovosti je prišla tako iz gospodarskih, kot vzgojno-izobraževalnih organizacij.  

Ob ekspanziji1 višjih strokovnih šol v Sloveniji se je pokazalo, da je treba spremeniti 

višješolsko zakonodajo in predpise, ki bi bolj podrobno zagotavljali in ugotavljali kakovost 

izobraževalnih procesov v višjem strokovnem izobraževanju. 

Na višjih strokovnih šolah, ki so bile v Republiki Sloveniji (RS) uvedene leta 1996, se je z 

letom 2004 pričelo bolj intenzivno ukvarjati s kakovostjo teh šol, v veljavo je namreč stopil 

Zakon o višjem strokovnem izobraževanju (ZVSI, Uradni list RS, št. 86/2004), ki v svojih 

določbah določa smernice in organe na šolah, ki skrbijo za kakovost izobraževalnega procesa. 

Smernice, ki so določene v zakonu za spremljanje in zagotavljanje kakovosti, so naslednje 

(povzeto po MŠŠ 2010a): 

− ustanovitev komisij za spremljanje in zagotavljanje kakovosti na vseh višjih strokovnih 

šolah; 

− svetu šole so dodeljene obveznosti za zagotavljanje kakovostnega procesa na šoli; 

− strateški svet skrbi za kakovostne procese izobraževanja na šoli; 

− ravnatelj oz. direktor šole ima ključne obveznosti, dodeljene z zakonom za zagotavljanje 

kakovosti; 

− predavateljski zbor mora obravnavati letno poročilo o kakovosti; 

− skupnost višjih strokovnih šol je ključnega pomena za spremljanje in zagotavljanje 

kakovosti.  

Ob tem se je vzpostavil sistem, podane pa so bile tudi temeljne smernice višjega strokovnega 

izobraževanja v Sloveniji, ki v tezah navajajo tudi kakovost. Te smernice so (povzeto po MŠŠ 

2010a):  

− razvoj višjega strokovnega izobraževanja kot krajšega terciarnega izobraževanja in 

njegova mednarodna primerljivost – prenova v skladu z Bolonjsko in Kobenhavensko 

deklaracijo;  

− vzpostavitev kreditnega sistema študija;  

− izdajanje priloge k diplomi, tudi v tujem jeziku;  

                                                 

1 V program gostinstvo in turizem je bilo do študijskega leta 2007/2008 razpisanih 280 rednih in 180 
izrednih mest, v študijskem letu 2008/2009 je bilo razpisanih 320 rednih in 325 izrednih mest, v 
študijskem letu 2009/2010 pa je bilo razpisanih 450 rednih in 365 izrednih mest. 
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− strokovna avtonomija višjih šol in hkrati uveljavljanje kakovosti in strokovnih standardov 

pri študijskem delu;  

− uveljavljanje socialnega partnerstva pri načrtovanju in izvajanju višješolskega študija;  

− okrepitev strokovnosti odločanja o študijskih programih v pristojnem strokovnem svetu;  

− krepitev položaja študentov pri sprejemanju odločitev v organih na ravni šole in na ravni 

države;  

− vzpostavitev enotnega sistema za ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti višješolskega 

študija. 

Na tem področju je opaziti pozitivističen pristop k spremembam pri vzpostavitvi sistema 

kakovosti višjih strokovnih šol, ki se kaže pri pripravi enotnega sistema ugotavljanja in 

zagotavljanja kakovosti ter spremljanja rezultatov preko izdelave letnih poročil o doseženi 

kakovosti izobraževalnega procesa v skladu s sistemom, ki velja tudi v visokošolskem 

izobraževanju. Na tem področju so se na osnovi novih izhodišč izvedla usposabljanja za 

vodstva šol in za predsednike komisij za kakovost. Člani delovne skupine so na podlagi 

primerjalne analize vprašalnikov2 (Aktivnosti 9 pri projektu Impletum)3 podali naslednje 

pozitivne ugotovitve na področju vzpostavljanja sistema in vodenja kakovosti (Škafar 2011, 

3):  

− da ima večina šol že izdelan poslovnik o kakovost;  

− da se povečuje delež šol, ki so ob koncu študijskega leta 2009/10 izvedle anketo z 

vprašalniki, pripravljenimi v okviru Skupnosti višjih šol; 

− da ima večina šol vsaj enega usposobljenega notranjega presojevalca; 

− da se povečuje delež šol, ki so ob koncu študijskega leta pripravile samoevalvacijsko 

poročilo na osnovi smernic, ki so bile pripravljene v okviru projekta; 

− da imajo šole pripravljene enotne sisteme zagotavljanja kakovosti.  

 

Pomembna novost v slovenskem prostoru je, da je konec leta 2009, Vlada Republike 

Slovenije ustanovila Nacionalno agencijo Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu 

(NAKVIS). Agencija je neodvisen organ, ki skrbi za strokovne in razvojne naloge v šolstvu in 

regulatorne naloge za zunanje zagotavljanje kakovosti visokega šolstva in višjega strokovnega 

izobraževanja. Zunanje zagotavljanje kakovosti vključuje akreditacijo visokošolskih zavodov 

in študijskih programov, vključno z zunanjo evalvacijo. Zunanji evalvaciji so podvržene tudi 

višješolske inštitucije. NAKVIS v vseh svojih dokumentih omenja višješolsko strokovno 

izobraževanje. NAKVIS je sprejel Merila za zunanjo evalvacijo višjih strokovnih šol, ki 

                                                 
2 Izpolnjene vprašalnike je vrnilo 45 šol, kar predstavlja 84,9 % od skupno 53 šol. 
3 Na tem področju je od leta 2008 Ministrstvo za šolstvo in šport s projektom Impletum, korenito 
pripomoglo k uvajanju sistema vodenja kakovosti na višjih strokovnih šolah v RS. Problematika pa se 
še kaže v počasnosti uvajanja sprememb in v miselnosti in pristopu k spremembam vseh akterjev; 
težko je v kratkem obdobju spremeniti miselnost človeka, ki dela že vrsto let enako.  
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določajo postopke in minimalne kriterije po katerih se presoja kakovost višjih strokovnih šol. 

Pomembno je, da so višje strokovne šole opredeljene kot del terciarnega izobraževanja. 

(povzeto po NAKVIS 2011). 

 

1.1 Namen naloge 

Namen in cilj naloge je proučiti možnosti uporabe Modela odličnosti EQFM v višjem 

strokovnem izobraževanju, ter vzpostaviti model za doseganje kakovostnega procesa 

izobraževanja na VSŠGT Bled. Namen mojega dela je predstavitev modela poslovne 

odličnosti EFQM in samoocenjevanja kot metode za analizo kakovosti v višjem strokovnem 

izobraževanju. 

Magistrska naloga je sestavljena iz treh sklopov. V prvem delu je analiziran koncept 

kakovosti v višjem strokovnem izobraževanju. V magistrski nalogi so predstavljena ključna 

teoretična izhodišča s področja kakovosti v izobraževalnih ustanovah, predvsem v višjem 

strokovnem izobraževanju v Republiki Sloveniji. Podane so različne definicije, ki jih navajajo 

različni avtorji.  

V drugem delu je opravljena analiza Modela odličnosti EQFM in izvedena aplikacija na višje 

strokovni izobraževalni sistem v Sloveniji. V nalogi so predstavljene prednosti in 

pomanjkljivosti modela in podane rešitve za razvoj. V tretjem delu so konkretno opravljene 

analize in aplikacije omenjenega modela na primeru Višje strokovne šole za gostinstvo in 

turizem Bled ter predstavljeni vsi rezultati analize kakovosti na naslednjih področjih: 

− šola kot institucija, 

− uspešnost predavateljev, 

− praktično izobraževanje. 

1.2 Opredelitev problema 

Z vključitvijo v bolonjski proces (BP) se je v Sloveniji dopolnila tudi zakonodaja (Zakon o 

višjem strokovnem izobraževanju in Zakon o visokem šolstvu), ki omogoča implementacijo 

smernic BP. Glavne bolonjske reforme se osredotočajo na: tristopenjsko strukturo 

visokošolske izobrazbe (diploma, magisterij, doktorat), zagotavljanje kakovosti 

visokošolskega izobraževanja in priznavanje kvalifikacij in študijske dobe.  

Odgovornosti za zagotavljanje kakovosti so določene z Zakonom o višjem strokovnem 

izobraževanju. Z bolonjskim procesom in višjo kakovostjo v visokem šolstvu se v Evropi 

ukvarjajo različne organizacije in ustanove, med pomembnejšimi so ENQA (The European 

Association for Quality Assurance in Higher Education), EUA (European University 

Association), ESU (The European Students' Union) in EURASHE (European Association of 
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Institutions in Higher Education). V zadnjih letih so izdale vrsto publikacij s področja 

kakovosti v visokem šolstvu. Ključni dokument predstavljajo standardi in smernice za 

zagotavljanje kakovosti evropskega visokega šolstva (Standards and Guidelines for Quality 

Assurance in the European Higher Education Area), ki jih je pripravila ENQA v sodelovanju 

z EUA, EURASHE4 in ESU. Dokument je bil potrjen s strani bolonjskih ministrov na 

konferenci v Bergnu leta 2005 in vsebuje: 

− standarde in smernice za zunanje zagotavljanje kakovosti agencij, 

− standarde in smernice za zunanje zagotavljanje kakovosti visokega šolstva in 

− standarde in smernice za notranje zagotavljanje kakovosti znotraj visokošolskih institucij. 

Evropska skupnost poudarja, da bi bilo treba pri sistemu zagotavljanja kakovosti 

visokošolskega izobraževanja vključiti naslednje elemente (povzeto po MŠŠ 2010a): 

− jasne in merljive cilje in standarde; 

− smernice za izvajanje – v sodelovanju z zainteresiranimi stranmi; 

− ustrezne vire; 

− enotne metode vrednotenja, ki povezujejo samoocenjevanje in zunanji pregled; 

− mehanizme povratnih informacij in postopke izboljševanja; 

− široko dostopne rezultate vrednotenja. 

Problematika zgoraj navedenih elementov se kaže v opredelitvi ciljev. Ti cilji morajo biti 

jasno opredeljeni in merljivi. Lahko so opredeljeni na nacionalnem nivoju, posamezna šola jih 

mora dosegati ali presegati, s tem pa se ustvari konkurenčnost ter kakovost šol (Škafar 2010, 

1). 

Za merjenje kakovosti storitev se uporabljajo različni modeli; TQM (Total Quality 

Management oz. celovito upravljanje kakovosti), ISO standardi, CAF (Common Assessment 

Framework) in drugi. Eden od modelov, kako snovati temelje in spremljati kakovost v vzgoji 

in izobraževanju, je Model odličnosti EFQM (European Foundation for Quality 

Management).5 Model temelji na posameznih ravneh odličnosti, in sicer (povzeto po Ažman 

idr. 2008, 24-28):  

                                                 
4 Zelo pomembna inštitucija je tudi EURASHE (Evropsko združenje institucij visokega šolstva), 
ustanovljena kot mednarodno združenje institucij, kot so »kolidži«, politehnike in podobne ustanove 
ter višje strokovne šole, katerih poslanstvo je poklicno in strokovno izobraževanje. 

EURASHE posveča veliko pozornosti problematiki kratkega terciarnega izobraževanja (Tertiary short 
cycle education), kamor sodi tudi višje strokovno izobraževanje. V mnogih evropskih državah kratko 
terciarno izobraževanje predstavlja pomemben del terciarnega izobraževanja, zato ga je treba 
upoštevati v procesih, povezanih z bolonjsko reformo evropskega visokega šolstva.  
5 EFQM model se že pojavlja v slovenskem prostoru, predvsem v uspešnih slovenskih podjetjih, kot 
so: Hermes Softlab, Revoz, Iskra avtoelektrika, SAVA Kranj, Saubermacher-Komunala, Trimo, Eti, 
Petrol, Krka. Vsa navedena podjetja so prejela tudi priznanja za odličnost. V pilotnih projektih 
ocenjevanja odličnosti so sodelovale tudi organizacije s področja zdravstva, turizma in javne uprave. 
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− sistematično razvijati pristope, ki vodijo h kakovosti vzgoje in izobraževanja kot k 

prednostnemu cilju izobraževalne politike Evropske unije;  

− povečevati avtonomnost zavodov, kar je ena od prednostnih nacionalnih usmeritev;  

− razvijati ustrezno organizacijsko kulturo, poti komuniciranja in pripadnost organizaciji;  

− omogočati boljše sodelovanje vzgojno-izobraževalnih institucij in z vsemi 

zainteresiranimi javnostmi;  

− omogočati prenos dobre prakse;  

− omogočati in spodbujati različnost;  

− izkazati stalno rast kazalcev kakovosti v zavodih, ki sodelujejo v projektu. 

1.3 Cilji raziskave 

Temeljni cilj raziskave je poiskati prednosti in slabosti uporabe Modela odličnosti EFQM v 

višjem strokovnem izobraževanju.  

Parcialni cilji so naslednji:  

− prikaz koncepta kakovosti in Modela odličnosti EFQM, 

− analiza koncepta kakovosti v izobraževalnem sistemu, 

− proučitev možnosti uporabe Modela odličnosti EFQM v višjem strokovnem 

izobraževanju (na konkretnem primeru VSŠGT Bled). 

1.4 Temeljna teza in metode dela 

V nalogi oz. raziskavi želim raziskati, kako pomembno je uvajanje modelov odličnosti in 

spremljanje kakovosti za delo višje strokovne šole.  

Temeljna teza magistrske naloge  

Model odličnosti EFQM se lahko uporablja na področju višjega strokovnega izobraževanja. 

Ker temeljna teza vključuje raznolike ravni Modela odličnosti EFQM, sem jo podkrepil z 

naslednjimi podtezami:  

1.:Vodstvo šole, predavatelji in študenti dajejo enako težo posameznemu dejavniku kakovosti 

kot Model odličnosti EFQM. 

2.: Večina študentov daje odlično oceno svojim predavateljem in redno obiskuje predavanja. 

                                                                                                                                                         
Model s svojimi zahtevami temelji na sodobnih standardih in modelih vodenja kakovosti, ki so 
uveljavljeni in priznani v mednarodnem merilu. 
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3.: Študent bo svojega predavatelja ocenil dobro, če: 

− bo ob prihodu dobil pravočasne informacije o izvedbi študija in obveznostih, 

− bo vzpostavil korekten odnos in lahko izražal svoje mnenje, 

− bodo predavanja zanimiva in strokovna, 

− se bo predavatelj držal dogovorjenega urnika. 

4.: Faktorji, ki hkrati izpolnijo pričakovanja ter opišejo kakovost študijskega procesa, so v 

večji meri odvisni od: 

− organizacije in izvedbe praktičnega izobraževanja in  

− dobre informiranosti ter primernosti prostorov, 

v manjši meri pa od: 

− dela referata in  

− dela v knjižnici.  

5.: Ocena študentov ima dve različni komponenti; objektivno in subjektivno. 

6.: Vse komponente izobraževanja (organizacija, informiranost, praktično izobraževanje, delo 

zaposlenih) so zelo dobro ocenjene. 

7.: Mentorji zelo dobro ocenjujejo udeležence praktičnega izobraževanja. Na prvo mesto 

postavljajo prilagodljivost, kateri sledi pridobljeno znanje in drugi faktorji. 

Metodologija dela 

Magistrska naloga je sestavljena iz dveh sklopov. V prvem delu so analizirani koncepti 

kakovosti v izobraževalnem sistemu ter prikazane uporabne vrednosti modela EFQM v višjem 

strokovnem šolstvu. V drugem delu (empirični del) pa so prikazane možnosti uporabe modela 

EFQM v višjem strokovnem šolstvu (na konkretnem primeru VSŠGT Bled). Za preučitev 

teoretičnih osnov bom uporabil metodologijo »analiza dokumentov in virov«. To pomeni, da 

bom preučil raznovrstno študijsko literaturo, zakonodajo, interne dokumente na izbrani 

instituciji ter standarde na področju kakovosti in modela odličnosti. Empirični del naloge 

temelji na uporabi kvantitativne raziskovalne metode v obliki anketnega vprašalnika za 

zaposlene in študente na VSŠGT ter mentorje v podjetjih, kjer študenti opravljajo praktično 

izobraževanje. Pridobljene podatke bom obdelal in jih interpretiral tako, da jih bom med seboj 

primerjal in statistično obdelal. Osnovne značilnosti vzorca bodo predstavljene s pomočjo 

srednjih vrednosti (aritmetična sredina in absolutne medvariabilnosti). S pomočjo 

kvantitativne metodologije bo opravljena ocena stanja na VGŠ Bled. Temeljno tezo in 

podteze bom skušal potrditi oz. zavreči z analizo rezultatov anketnega vprašalnika o 

uporabnosti EFQM modela.  
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Zbiranje kvantitativnih podatkov je bilo izvedeno v študijskem letu 2009/10 med zaposlenimi, 

študenti in mentorjih v podjetjih. Samoocena »Kakovostni profil VSŠGT Bled in modificirane 

teže posameznih dejavnikov po modelu odličnosti EFQM« je potekala na dvodnevnem 

izobraževanju zaposlenih, na VSŠGT, v Robanovem kotu v mesecu juniju 2010. Samooceno 

je podalo vseh 22 redno zaposlenih. Samoocena »Evalvacija zaposlenih na VSŠGT Bled; 

njihovo mnenje o VSŠGT Bled« je potekala meseca julija 2010 med 20. redno zaposlenimi, 

predavatelji in drugimi sodelavci. Vse tri evalvacije študentov so potekale v času študijskega 

procesa. Sodelovali so redni in izredni študenti, prvega in drugega letnika, programa 

gostinstva in turizem. Skupaj je na anketna vprašanje odgovarjalo 112 študentov. Evalvacija 

mentorjev v podjetjih je bila izvedena na rednem usposabljanju mentorjev v letu 2010 na 

VSŠGT Bled. Anketo je izpolnilo 35 prisotnih, kar je približno tretjina vseh mentorjev.  

Vse ankete so bile izvedene preko spletne aplikacije Evidenca, ki jo uporablja večina višjih 

strokovnih šol v Sloveniji. Pridobljeni podatki so lahko primerljivi z ostalimi šolami, saj se 

isti vprašalniki uporabljajo na drugi višjih strokovnih šolah. Odgovori na vprašanja so 

praviloma strukturirani na petstopenjski lestvici (od 1 – sploh se ne strinjam, do 5 – 

popolnoma se strinjam). Zbrani podatki so obdelani s programom SPSS. Rezultati so 

prikazani v tabelah in grafih.  

V magistrskem delu so uporabljene naslednje metode dela in tehnike raziskovanja: 

− pregled in študija razpoložljive literature (strokovna literatura, članki, revije, elektronski 

viri), 

− posvetovanja s strokovnjaki s področja managementa, šolstva in ocenjevalcev v postopku 

PRSPO (Priznanje Republike Slovenije za poslovno odličnost), 

− analiza internih virov zavoda VSŠGT Bled (poročila o zunanji evalvaciji, različnih 

kazalnikov merjenja procesov, poslovnika kakovosti), 

− izvedba samoocene »dejavnikov« po modelu poslovne odličnosti na vzorcu zaposlenih in 

rednih in izrednih študentov. 
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2 TEORETI ČNI DEL 

Organizacija, ki stremi k uspešnosti, mora ne glede na sektor, velikost, strukturo ali zrelost 

vzpostaviti ustrezen sistem upravljanja. V ta namen se mora vsaka organizacija zavedati, da 

ima vzpostavljen sistem zagotavljanja kakovosti. V strokovnih virih in literaturi je mogoče 

najti številne definicije, ki opredeljujejo aspekt kakovosti. Univerzalna oz. splošna definicija, 

ki bi definirala pojem kakovosti, ne obstaja.  

2.1 Pojem kakovosti 

Čeprav je definicij pojma kakovosti veliko, je vsem skupno spoznanje, da kakovost določa 

odjemalec. Kakovosten proizvod naj bi zadovoljil ali celo presegel pričakovanja kupcev. Ker 

pa je zadovoljstvo kupca precej subjektivna kategorija, je tudi opredelitev kakovosti 

subjektivna. Jocou in Frédéric (1995 v Peljhan 2003, 5) pravita, da kupci za ocenjevanje 

celotne vrednosti proizvoda oz. storitve uporabljajo tri merila: obseg vseh proizvodov/storitev 

in njihovo zanesljivost, stroške nakupa in uporabe ter rok, v katerem so bile zadovoljene 

kupčeve potrebe. Podjetja si morajo torej prizadevati, da proizvedejo proizvod bolje, ceneje in 

hitreje kot njihovi konkurenti. 

V raziskavah kakovosti avtorji Garvin (1984), Harvey in Green (1993), Sallis (1993), 

Dahlgaard, Kristensen in Kanji (1998) ter Kump (1996) razlikujejo pojem »kakovost kot 

absolutni koncept« od »kakovosti kot relativnega koncepta« (Možina 2003, 11). V skladu z 

absolutno definicijo kakovosti gre v tem primeru za stvari, ki vsebujejo najvišje standarde, 

katerih ni mogoče preseči. Kakovost se v tem pomenu uporablja za pripisovanje statusne in 

pozicijske prednosti in imetja »kakovostnih stvari«, to pa njihove lastnike ločuje od tistih, ki 

si tovrstne kakovosti ne morejo privoščiti. V tem primeru je kakovost sopomenka za 

»vrhunsko kakovost« (Možina 2003, 11). Tovrstna kakovost se skriva v izreku: »Večina jo 

obožuje, nekateri si jo želijo, a le manjšina si jo lahko privošči. « Za razliko od absolutnega 

pojmovanja kakovosti pa se pojem kakovosti lahko definira tudi v relativnem pomenu. 

Relativne definicije ne razumejo kakovosti kot atribut določenega proizvoda ali storitve, 

temveč kot nekaj, kar je temu proizvodu ali storitvi pripisano. Kakovost v tem primeru 

presojamo tako, da ugotovimo, koliko je neki proizvod ali neka storitev zadostil specifikaciji 

(opisu), ki je velja zanj. Kakovost v tem primeru ni cilj, ki bi služil samemu zase (po sebi), 

temveč sredstvo, s pomočjo katerega se presoja, ali končni produkt zadosti postavljenim 

standardom (Sallis 1993 v Možina 2003, 11).  

Marolt in Gomišček (2005) pa pravita, da je kakovost končnega proizvoda organizacije 

skupni rezultat dela zaposlenih, timov in oddelkov ter je zanjo odgovoren vsak, najmanj za 

tisti del procesa, v katerega je vključen. Vsaka organizacija naj bi upoštevala tri ključna 

načela: doseči čim večje zadovoljstvo svojih kupcev, stalno izboljševati svoje procese in 
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doseči čim boljše sodelovanje zaposlenih pri realizaciji ciljev kakovosti, ki si jih je postavila 

(Marolt in Gomišček 2005, 9). 

Izboljševanje kakovosti je ena od najpomembnejših nalog, s katerimi se soočajo proizvodne 

in storitvene organizacije in javni sektor. Za industrijo in storitve to ne pomeni le izdelovati 

boljše proizvode (storitve), ampak tudi zniževati stroške, pravočasno dobavljati, biti pozoren 

na kupčeve zahteve in njegova pričakovanja itd. To velja tudi za javni sektor. Od države (šole, 

občine…) pričakujemo boljše, kakovostnejše storitve (za denar davkoplačevalcev) (Pivka 

2000, 8).  

Piskar in Dolinšek (2006) navajata različne opredelitve in lastnosti kakovosti, kot so:  

− kakovosten proizvod oz. storitev je tista, ki ustreza zahtevam odjemalcev, 

− ocena kakovosti proizvoda oz. storitve je pogosta odvisna od cene in stroškov, ki 

nastanejo med uporabo proizvoda oz. storitve,  

− kakovost proizvoda oz. storitve se izmeri tako, da izmerimo dejavnike, ki vplivajo nanjo, 

− obstaja več plati kakovosti, ki se jih lahko predstavljamo kot poglede iz različnih zornih 

kotov na eno in isto stvar,  

− kakovostni proizvodi oz. storitve nimajo škodljivega vpliva na naravno in družbeno 

okolje, 

− kakovostni proizvod je posledica kakovostnega razvojnega procesa tega proizvoda, 

kakovostnih materialov, iz katerih je izdelan, in kakovostnega procesa izdelave, 

− odlična storitve zvišuje lojalnost odjemalcev, 

− kakovost je prihranek zaradi znižanja stroškov, nastalih kot posledica neustrezne 

kakovosti, 

− odlična storitev je najboljši način za pridobitev konkurenčne prednosti in uspešnosti 

(Piskar in Dolinšek 2006, 41-42).  

2.1.1 Kakovost storitev 

Vloga storitvenih dejavnosti v okviru gospodarstva se krepi, s tem pa postaja tudi 

problematika kakovosti storitev vse bolj aktualna, ker v veliki meri vpliva na uspešnost in 

učinkovitost poslovanja organizacij, ki izvajajo storitvene dejavnosti. Glavne storitvene 

dejavnosti so (Marolt in Gomišček 2005, 138): 

− distribucija blaga, 

− osebne storitve, 

− zdravstvene storitve, 

− komunalne storitve, 

− finančne storitve, 

− transportne storitve, 

− državna in javna uprava, 
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− uporaba tehničnih sredstev, 

− rekreacija in zabava (turizem), 

− vzgoja in izobraževanje, 

− varstvo okolja, 

− poslovne storitve, 

− vzdrževalne storitve.  

Kot navaja Škafar, je predvsem pri storitvah, pri katerih pride do neposrednega stika med 

kupcem in izvajalcem, npr. v zdravstvenih ustanovah, vrtcih, šolstvu, turizmu, trgovini, 

bančništvu ipd., odnos izvajalca storitve do kupca še posebej pomemben. Pri teh storitvah se 

mora izvajalec storitve zavedati, da njegovo delo vsebuje poleg umske in fizične tudi tako 

imenovano čustveno oz. emocionalno komponento, ki jo sestavljajo tako imenovani mehki 

dejavniki kakovosti storitve. Ti pa so: prijaznost, ustrežljivost, komunikativnost, 

potrpežljivost, prilagodljivost, idr. Zadovoljstvo storitve dojema odjemalec v veliki meri 

čustveno. Pomembnost emocionalne komponente je različna in odvisna od vrste storitev in 

časa stika med izvajalcem in kupcem storitev (Škafar 2005, 34). 

Zadovoljstvo končnega kupca je ključnega pomena za vsako organizacijo, institucijo, zavod 

oz. šolo. Ker pa so pričakovanja kupcev različna, je doseganje procesa zadovoljstva še 

posebej zahtevno (Škafar 2009, 30).  

V preglednici 1 so razvidne karakteristične razlike med proizvodom (izdelkom) in storitvijo. 

Storitve so neotipljive. Prvič, porabnik jih ne more otipati, ker so dejanja in so zato fizično 

neotipljive. Drugič pa so razumsko neotipljive, saj si odjemalec težko predstavlja zasnovo 

storitve (Kajzer 2008, 12). Pri proizvodnji izdelkov praviloma končni odjemalec ne sodeluje 

neposredno, pri storitvi pa je odjemalec  vpet v izvajanje. Lahko ponazorimo, da končni 

odjemalec ne sodeluje pri proizvodnem procesu neposredno v tovarni, pri storitvah pa končni 

odjemalec soodloča in soustvarja končno storitev. Kot trdita avtorja (Snoj 1998, 36 in 

Potočnik 2000, 40) lahko pripišemo generične značilnosti storitev, ki so procesnost, 

neotipljivost in neobstojnost. Za izdelke kot tudi za storitve je značilno, da je potrebno znanje, 

tako za proizvodnjo izdelka, kot tudi za izvajanje storitev.  

Preglednica 1: Razlike med proizvodom (izdelkom) in storitvijo 

Izdelek Storitev 

− Odjemalec praviloma ne sodeluje v procesu 
proizvodnje izdelka. 

− Izdelek je prilagojen kupcu, proces je 
prilagojen zaposlenim v proizvodnji. 

− Standardi za izvajanje nadzora in za 
preverjanje kakovosti so zelo natančno 
definirani. 

− Variabilnost procesov v proizvodnji je 

− Odjemalec pogosto sodeluje v procesu 
izvajanja storitev.  

− Tako storitev kot proces izvajanja storitve sta 
prilagojena potrebam kupca uporabnika. 

− Standardi za nadzor in preverjanje kakovosti 
so manj natančno določeni. 

− Variabilnost procesov pri storitvah je večja. 

− Emocionalni faktorji so lahko zelo 
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manjša. 

− Prevladuje tehnično znanje, emocionalni 
faktorji so manj pomembni. 

− Pri usposabljanju prevladujejo tehnična in 
tehnološka znanja. 

− Večina zaposlenih v proizvodnji ni v stiku s 
kupcem. 

− Mnogo izdelkov lahko uskladiščimo. 

pomembni. 

− V usposabljanje so pogosto vključena tudi 
psihološka znanja. 

− Velik delež zaposlenih je v neposrednem 
stiku s kupcem.  

− Storitve ne moremo uskladiščiti. 

Vir: Marolt in Gomišček 2005, 139. 

Izobraževanje je proces, ki ga izvajamo v dobrobit uporabnika, pri tem pa izobraževalne 

organizacije kot izvajalke izobraževalnega procesa ponujajo cel spekter storitev, vključno s 

storitvami, povezanimi z izvajanjem kurikuluma šole, kot tudi najrazličnejšimi dopolnilnimi 

storitvami. Izobraževalne storitve so neotipljive, in ker temeljijo na ljudeh, tudi spremenljive, 

saj so rezultat komunikacije med zaposlenimi in uporabniki izobraževalnih storitev. V 

procesu izvajanja izobraževalnih storitev se med ponudniki izobraževalnih storitev, še bolj pa 

med samimi izvajalci izobraževalnih storitev in udeleženci izobraževanja (primarnimi 

uporabniki), vzpostavi določen odnos, ki se kaže v njihovi interakciji. Vsaka izobraževalna 

organizacija za svoje storitve oblikuje model razširjene ponudbe, ki vsebuje osnovni paket 

storitve (osnovna in pomožne storitve), razširjeno ponudbo storitve in upravljanje podobe 

izobraževalne organizacije ter učinkovito komuniciranje organizacije z relevantnimi 

javnostmi (Kodrin 2005, 131–134). 

Če povzamemo definicije kakovosti, bi lahko zatrdili, da je kakovost opredeljena kot skupek 

različnih dejavnikov, ki vplivajo na končen proizvod ali storitev. Zavedati se moramo, da pri 

končnem izdelku ali zadovoljnemu kupcu sodelujejo različni akterji v procesu proizvajanja 

produkta oz. snovanju končne storitve. Ključni element pa je tudi postavitev standarda 

kakovosti, katerega pa je v storitveni dejavnosti težje snovati, npr. težko je določiti standard 

za delo predavatelja (npr. kako naj vstopi v predavalnico, kako naj pozdravi študente, kako 

naj podaja znanje, kakšen naj bo njegov ton glasu ipd.).  

2.1.2 Pojem kakovosti v šolstvu  

Določen proizvod ali izobraževalna storitev bo kakovostna, če bo zadovoljevala preproste, a 

za dejavnost, v kateri poteka oziroma za cilje, ki jih želimo doseči, bistvene standarde. 

Preprosto povedano: izobraževalna organizacija mora izvajati tisto, za kar pravi, da počne, in 

tisto, kar stranke (študentje) od nje pričakujejo. Kakovost v svojem relativnem pomenu je 

večdimenzionalni pojav, s katerim so povezani različni vidiki pričakovanj (Sallis 1993 v 

Možina 2003, 11). 

Prizadevanja za večjo uspešnost, učinkovitost in kakovost dela organizacij so se s področja 

pridobitnih organizacij prenesla tudi v vzgojo in izobraževanje. Razlogi za to niso zgolj v 
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željah in potrebah vzgojno-izobraževalnih organizacij samih po lastnem razvoju in izboljšanju 

dela, temveč so vse bolj pogosto odziv na pritiske in izzive okolja, v katerem delujejo. 

Vzgojno-izobraževalne organizacije dokazujejo kakovost svojega dela ustanoviteljem, 

staršem in okolju. Pri izbiri pristopov za izboljšanje dela lahko razvijejo svoj pristop ali pa 

izbirajo med že razvitimi modeli, ki jih ustrezno prilagodijo svojim potrebam, zahtevam in 

ciljem (Roncelli Vaupot 2000 v Šoro 2002, 5). 

Ferjan pravi, da je kakovost izobraževanja težko opredeliti, zato različni ljudje pojem 

kakovost v zvezi s šolo in šolskimi dejavnosti pojmujejo na različne načine, ki si lahko celo 

nasprotujejo. To izvira iz dejstva, da imajo različne javnosti šole lahko različna pričakovanja 

in interese (Ferjan 1997 v Šoro 2002, 5). 

Pri zagotavljanju kakovosti storitev, še posebej pa v šolstvu, je treba zagotoviti sklenjen krog, 

kjer izražajo zadovoljstvo različni akterji družbe (posamezniki, poslovni subjekti in širša 

javnost). Model tega kroga je opredeljen v sliki 1.  

Kakovost v višjem šolstvu je odvisna od štirih elementov, in sicer od: 

− zaposlenih, 

− študentov oz. diplomantov, 

− mentorjev praktičnega izobraževanja oz. delodajalcev in  

− akterjev širšega družbenega okolja. 

Stopnja kakovosti bo višja glede na sodelovanje posameznih akterjev. Pojasnimo na primeru: 

ustanovitelj, ministrstvo za šolstvo, mora zagotoviti določene materialne, finančne pogoje. 

Višja strokovna šola mora zagotoviti ustrezne kadre, ki so pedagoško in strokovno 

usposobljeni, in ta znanja prenašati študentom. Študenti morajo aktivno sodelovati v 

pedagoškem procesu in aktivno absorbirati teoretična in praktična znanja oz. pridobivanja 

kompetenc. Med študijskim procesom opravljajo praktično izobraževanje in pridobivajo 

kompetence pri registriranih podjetjih, ki imajo usposobljene mentorje.  
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Slika 1: Prikaz modela kakovosti v višjem strokovnem izobraževanju 

Če želimo vzpostaviti kakovost šolstva, morajo biti vsi ti elementi med seboj tesno povezani.  

Za nemoten sklenjen krog in nemoteno kakovostno izobraževanje ne sme prihajati do motenj, 

trenj in napak med posameznimi elementi, aktivna komunikacija mora potekati v vse smeri. 

To lahko dosežemo z različnimi metodami preverjanja in merjenja. Primer za zagotavljanje 

kakovosti na višji strokovni šoli je Model odličnosti EFQM ter spremljanje kakovosti preko 

evalvacij vseh akterjev na šoli, ki sodelujejo v študijskem procesu. 

2.2 Model odličnosti EFQM  

Organizacija, ki stremi k uspehu, mora ne glede na sektor, velikost, strukturo ali zrelost, 

vzpostaviti ustrezen sistem upravljanja. Model odličnosti EFQM je praktično orodje, ki ga 

organizacije uporabljajo na številne načine, in sicer kot (Leon idr. 2007, 4): 

− orodje za samoocenjevanje, 

− podlago za skupni jezik in način razmišljanja o organizaciji, 

− okvir za razmeščanje pobud, 

− strukturo za sistem opravljanja organizacije.  

Model odličnosti EFQM je zasnovan kot holističen pristop, saj je na podlagi modela 

organizacija analizirana in spodbujena k izboljšavam na vseh področjih delovanja. Model med 

drugim omogoča vzpostavitev celovitega sistema merjenja in stalnega izboljševanja vseh 

ključnih področij in segmentov delovanja organizacije, primerjanje z najboljšimi 

organizacijami (angl. benchmarking) ter med-organizacijsko učenje in prenos dobrih praks 

tako v zasebnem kot v javnem sektorju. Samoocenjevanje po Modelu odličnosti EFQM 
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predstavlja močno orodje, s katerim organizacija pridobi vpogled vase, jasno opredelitev 

prednosti in področij za izboljševanje ter načrtovanje korektivnih aktivnosti. Izvajajo ga 

zaposleni, lahko pa sodelujejo tudi zunanji strokovnjaki-moderatorji. Zaposleni so pri 

izvajanju tega procesa motivirani, saj so s kreiranjem akcijskega plana sami nosilci izboljšav 

oziroma napredka (Skubic in Kern Pipan 2005, 1). 

V evropskem javnem sektorju se v zadnjem desetletju pospešeno uporablja model odličnosti 

CAF; tudi v Sloveniji število uporabnikov iz javnega sektorja narašča iz leta v leto. Common 

Assessment Framework (CAF) je model odličnosti, ki so ga na osnovi Evropskega modela 

poslovne odličnosti (EFQM) in nagrade Speyer razvili v Evropski uniji z upoštevanjem 

posebnosti uprave v letih 1998–2000. Model CAF zagotavlja okvir za samoocenjevanje, ki je 

po svoji zasnovi podoben večjim modelom celovitega obvladovanja kakovosti (TQM), še 

zlasti Modelu odličnosti EFQM, predvsem pa je zasnovan za organizacije v javnem sektorju 

ob upoštevanju razlik med njimi (Kern Pipan in Leon 2010, 629). 

2.2.1 Opis Modela odličnosti EFQM 

Model odličnosti EFQM za zagotavljanje poslovne odličnosti Evropskega sklada za 

upravljanje kakovosti (European Foundation for Quality Management) je bil vzpostavljen leta 

1988. Sestavlja ga devet meril. Ta so zajeta v Modelu EFQM in služijo za ocenjevanje 

poslovne odličnosti podjetja oz. organizacije (Leon idr. 2007, 7).  

− Voditeljstvo: kako vodje razvijajo in omogočajo doseganje poslanstva in vizije, razvijajo 

vrednote, potrebne za dolgoročni uspeh ter vse to uresničujejo z ustreznimi dejanji in 

vedenjem, se osebno zavzemajo za to, da bi se sistem upravljanja organizacije razvijal in 

uvajal. 

− Politika in strategija: kako organizacija uresničuje svoje poslanstvo in vizijo z jasno 

strategijo, osredotočeno na vse udeležene strani ter podprto z ustrezno politiko, načrti, 

cilji, ciljnimi vrednostmi in procesi. 

− Zaposleni: kako organizacija upravlja, razvija ter sprošča znanje in celoten potencial 

svojih zaposlenih na ravni posameznika, timov in celotne organizacije, ter kako te 

aktivnosti načrtuje v podporo svoji politiki, strategiji ter učinkovitemu delovanju svojih 

procesov. 

− Partnerstva in viri: kako organizacija načrtuje in upravlja svoja zunanja partnerstva in 

notranje vire v podporo svoji politiki in strategiji ter za uspešno izvajanje svojih 

procesov. 
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:  

Slika 2: Evropski model odličnosti EFQM 2010 

Vir: Kern Pipan in Leon 2010, 631. 

− Procesi: kako organizacija snuje, upravlja in izboljšuje procese v podporo svoji politiki in 

strategiji, v celoti zadovoljuje svoje odjemalce in druge udeležene strani ter ustvarja 

vedno večjo vrednost zanje. 

− Rezultati v zvezi z odjemalci: kaj dosega organizacija v razmerju do svojih zunanjih 

odjemalcev. 

− Rezultati v zvezi z zaposlenimi: kaj dosega organizacija v odnosu do svojih zaposlenih. 

Merila dojemanja prikazujejo, kako zaposleni dojemajo svojo organizacijo (dobimo jih 

npr. iz anket, ciljnih skupin, razgovorov, strukturiranih ocenjevanj), lahko vključujejo 

podatke v zvezi z motivacijo in zadovoljstvom. 

− Rezultati v zvezi z družbo: merila dojemanja prikazujejo, kako širša družba dojema 

organizacijo (dobimo jih npr. iz anket, poročil, javnih srečanj, od predstavnikov javnosti, 

državnih organov). 

− Ključni rezultati delovanja: kaj dosega organizacija glede na načrtovane dejavnosti. 

Ključni rezultati delovanja so tisti rezultati, ki jih organizacija načrtuje; lahko (odvisno od 

namena in ciljev organizacije) vključujejo podatke v zvezi s finančnimi ter nefinančnimi 

rezultati. 

Model odličnosti EFQM je splošen in neobvezujoč okvir, ki temelji na devetih merilih. Pet od 

teh meril predstavlja »dejavnike«, štiri merila pa predstavljajo »rezultate«. Dejavniki nam 

povedo, kako organizacija deluje, rezultati pa povedo, kaj organizacija dosega. Rezultati so 

posledica dejavnikov, ki jih izboljšujemo s pomočjo povratnih informacij s strani rezultatov. 

Devet okvirčkov modela predstavlja merila, po katerih ocenjujemo napredovanje organizacije 

proti odličnosti. Vsako izmed meril ima svojo opredelitev, ki pojasnjuje, kako visoka je raven 

pomena tega merila (Leon idr. 2007, 13). 
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Iz slik 3 in 4 so razvidni odstotki teže posameznih meril, ki jih določa novi model odličnosti. 

Te uteži so bile določene leta 1991 po posvetu s širokim krogom evropskih strokovnjakov. 

Uteži so bile sprejete z velikim soglasjem in jim EFQM občasno revidira, nazadnje je to storil 

leta 2010.  

 

Slika 3: Teža posameznih dejavnikov po Evropskem modelu odličnosti EFQM, veljavna 
do leta 2009 

Vir: Kern Pipan in Leon 2010, 631. 

 

Slika 4: Teža posameznih dejavnikov po Evropskem modelu odličnosti EFQM 2010 

Vir: Kern Pipan in Leon 2010, 631. 

Razlika med starim in novim Modelom odličnosti EFQM se kaže predvsem pri utežeh. 

Razmerja med posameznimi merili so sedaj večinoma enaka, razen pri kazalniku »Ključni 

rezultati« in »Rezultati – odjemalci«, kjer sta odstotka teže vsak po 15 %. Sprememba uteži 

dejavnikov je bila narejena zaradi posledice gospodarske krize. Model sedaj daje večji 

poudarek na spodbujanje kreativnosti in inovativnosti ter izboljšanemu managementu tveganj 

(Kern Pipan in Leon 2010, 636). 
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2.2.2 RADAR matrika 

Evropski model odličnosti EFQM sodi med t. i. holistične pristope, kjer je organizacija 

analizirana in spodbujena k izboljšavam na vseh področjih svojega delovanja, upoštevaje cilje 

(rezultate) in vire (dejavnike). Pri doseganju trajne odličnosti gre za sistematično vzročno-

posledično povezavo med pristopi, ki se jih organizacija poslužuje, da bi dosegla zastavljene 

cilje, ter dejansko doseženimi rezultati. Evropski model odličnosti EFQM za razliko od 

ostalih pristopov omogoča predvsem vzpostavitev celovitega sistema merjenja in stalnega 

izboljševanja vseh ključnih področij in segmentov delovanja organizacije. Organizacijam v 

globalnem svetu tako omogoča vzpostavitev celovitega sistema merjenja napredka v 

delovanju preko metodologije RADAR matrike (od 0 do 1000 točk). Preko modela odličnosti 

ter ocenjevanja je omogočena tudi primerjava z najboljšimi organizacijami (angl. 

benchmarking), medorganizacijsko učenje ter prenos dobrih praks tako v zasebnem kot 

javnem sektorju (Skubic in Kern Pipan 2005 v Kern Pipan in Leon 2010, 7). 

Osnovna vprašanja, ki tvorijo RADAR logiko in katere si mora organizacija zastaviti, če želi 

izboljšati odličnost poslovanja, je jasno določila organizacija EFQM (povzeto po Savič, Kern 

Pipan in Gunčar 2007, 41). 

Required Results – Zahtevani rezultati; ali smo določili želene (realne, ambiciozne, 

konkretne) rezultate in strateške usmeritve (tako strateško kakor operativno ter z vidika 

dojemanja vseh udeleženih strani) na osnovi zavedanja situacije (priložnosti in nevarnosti)?  

Plan and Develop Approaches – Načrtuj in razvijaj pristope; ali smo razvili primerne (izvirne, 

edinstvene, unikatne) načine delovanja za doseganje izbranih rezultatov ali strateških 

usmeritev? 

Deploy Approaches – Razširi pristope; ali smo razširili izbrane načine delovanja na vsa 

ustrezna področja (najprej na ključna in potem na ostala), da bi dosegli izbrane rezultate ali 

strateške usmeritve? 

Assess and Refine (Approaches and deployment) – Oceni in izboljšaj pristope in razširjenost; 

ali smo določili, kako bomo spremljali uresničevanje želenih rezultatov ali strateških 

usmeritev; ali ugotavljamo, kaj v resnici dosegamo? Ali na osnovi ugotovitev in razumevanja 

dejstev uvajamo spremembe in izboljšave v načinih dela ali v postavljanju rezultatov in 

strateških usmeritev. 

2.2.3 Prednosti uporabe Modela odličnosti EFQM 

Po podatkih Evropske fundacije za razvoj kakovosti je Model odličnosti EFQM za 

samoocenjevanje v letu 2002 uporabljalo že preko 35.000 organizacij po vsej Evropi. Prav 

tako ga je uporabljalo 60 % od 25 največjih evropskih organizacij ter preko 10.000 majhnih in 
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srednje velikih organizacij v Evropi. Pomemben podatek je tudi ta, da ga je do leta 2003 

uporabljalo 9 od 13 evropskih organizacij s seznama 50 najuglednejših organizacij na svetu 

po seznamu Financial Timesa (Savič, Kern Pipan in Gunčar 2007, 23). 

Vprašanje, ki se verjetno najpogosteje postavlja v zvezi z uporabo kateregakoli orodja za dvig 

učinkovitosti in uspešnosti poslovanja, je, kako bomo vedeli, da dejansko učinkuje. Enega od 

najprepričljivejših odgovorov na to vprašanje najdemo v obširni znanstveni raziskavi, ki sta jo 

leta 2000 izvedla dr. Vinod Singhal z Georgia Institute of Technology in dr. Kevin Hendricks 

z University of Western Ontario v ZDA. Raziskava, ki jo je objavil EFQM, je pri več kot 600 

dobitnikih nagrade za kakovost pokazala, da so vsi po vrsti dosegali pomembno izboljšanje 

cene redne delnice, dobička iz poslovanja, prodaje, dobičkonosnosti prodaje, števila 

zaposlenih in rasti premoženja (Savič, Kern Pipan in Gunčar 2007, 23). 

2.2.4 Nevarnosti pri uporabi Modela odličnosti EFQM 

Nevarnost pri uporabi Modela odličnosti EFQM se pojavlja z dveh strani. Prva je dogmatsko 

prepričanje vnetih zagovornikov, pogosto oseb ali ustanov, ki so prepričani, da bodo 

organizacije le z njegovo uporabo začele reševati svoje poslovne probleme. Sama uvedba 

Modela odličnosti EFQM ne pripomore k boljšemu izvajanju procesov, če ne sodelujejo vsi 

akterji v organizaciji. Vodstvo, zaposleni, lastniki organizacij, lokalna skupnost in 

navsezadnje ostali državni organi morajo tvorno graditi in vzpostavljati sistem kakovosti. 

Model odličnosti EFQM je samo orodje za samoocenjevanje, podlaga za skupni jezik in način 

razmišljanja v organizaciji in je okvir za razmeščanje pobud in prepoznavanje 

pomanjkljivosti. Organizacija, ki stremi k uspehu, mora ne glede na sektor, velikost in 

strukturo vzpostaviti ustrezen sistem upravljanja in zagotavljanja kakovosti. 

Druga nevarnost je njegova tesna povezanost s pridobitvijo »evropske ali slovenske« nagrade 

za poslovno odličnost ter želja po nagrajevanju naporov na področju kakovosti. Ko se v praksi 

uporaba Modela odličnosti EFQM sprevrže v uporabo zaradi (Savič, Kern Pipan in Gunčar 

2007, 22): 

− osebne želje najvišjega vodstva, da bi za vsako ceno pridobilo Nagrado za odličnost 

EFQM ali Priznanje Republike Slovenije za poslovno odličnost zaradi različnih vzrokov 

(približevanje pomembne obletnice, biti med prvimi, upokojitev, nepriznavanje njihovega 

dosedanjega truda in dosežkov s strani nadrejenih), 

− prepričanja »strokovnjakov«, da je to le nadgradnja sistemov kakovosti ISO 9001 in njim 

podobnih standardov, 

− prepričanja »strokovnjakov«, da je to le integracija sistemov kakovosti ISO 9001 in njim 

podobnih sistemov (ISO14001, OHSAS, HACCP), 

− želje po prikazovanju večje vrednosti organizacije, kakor je v resnici. 
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2.3 Model odličnosti EFQM v šolstvu  

Zaradi pozitivnih učinkov v gospodarstvu so leta 2003 Model odličnosti EFQM, s posebnimi 

prilagoditvami, uporabili tudi v visokem šolstvu (Ažman idr. 2008, 22). 

Model odličnosti EFQM se v šoli lahko uporablja na različne načine, kot: 

− okvir, s pomočjo katerega šola vzpostavi ustrezen model upravljanja in vodenja, 

− okvir, s pomočjo katerega šola oblikuje vizijo, poslanstvo in postavi strateške cilje na 

merljiv in dosegljiv način, 

− okvir, s pomočjo katerega šola identificira in razume sistemsko naravo dela, ključne 

povezave in vzorčno posledične zveze, 

− orodja za samoocenjevanje, ko z merjenjem zaposleni ugotavljajo, kako daleč so prišli na 

poti k odličnosti, pomaga jim razumeti, kje so vrzeli in jim nakaže rešitve, 

− način primerjave z drugimi šolami, 

− vodilo za identificiranje močnih področij in področij, ki so potrebna izboljšav, 

− podlaga za skupni jezik in način razmišljanja o šoli, ki ga delijo vsi zaposleni, 

− strukturo za sistem upravljanja šole. 

Preglednica 2: Primerjava definicij Modela odličnosti EFQM za področje 
izobraževanja 

EFQM model odličnosti: definicije 
(2003) Razlaga za področje izobraževanja 

Usmerjenost v rezultate 

Odličnost je doseganje rezultatov, ki so v 
zadovoljstvo vseh udeleženih strani v 
organizaciji. 

Osredotočenost in razumevanje študentov in drugih 
odjemalcev, njihovih potreb, pričakovanj in vrednot, 
usmeritev pozornosti na njihov prispevek in vrednotenje 
njihovega prispevka ter upoštevanje prispevka drugih 
udeležencev. 

Osredotočenost na odjemalca 

Odličnost je ustvarjanje trajne vrednosti 
za odjemalca. 

Predvidevanje, uravnovešenje in spoznavanje današnjih 
in prihodnjih potreb študentov, zaposlenih in drugih, 
skozi razvoj in identifikacijo ustreznih identifikatorjev 
oziroma ciljev, spremljanje izvajanja, in sprejemanje 
ustreznih ukrepov in akcij na podlagi celostno 
pridobljenih informacij. 

Voditeljstvo in stanovitnost 

Odličnost je jasnovidno in navdihnjeno 
voditeljstvo, povezano s stanovitnostjo 
namena. 

Jasnost, vizija in navdih v vodenju, ki se odraža s svojo 
odprtostjo, stalnostjo in enotnostjo namena skozi vse 
sodelujoče strani v izobraževalni inštituciji. 

 

EFQM model odličnosti: definicije 
(2003) Razlaga za področje izobraževanja 

Upravljanje na podlagi procesov in dejstev 

Odličnost je upravljanje organizacije z 
nizom medsebojno odvisnih in 

Razumevanje in sistematično upravljanje vseh 
aktivnosti medsebojno soodvisnih in povezanih 
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povezanih sistemov, procesov in dejstev. sistemov in procesov z odločitvami, ki temeljijo na 
zanesljivih, verodostojnih in dokazljivih informacijah. 

Razvoj in vključevanje zaposlenih 

Odličnost pomeni z razvojem in 
vključevanjem zaposlenih čimbolj 
povečati njihov prispevek. 

Razvoj, vključevanje in rast zanimanja za vključevanje 
zaposlenih, povečevanje njihovega prispevka na 
pozitiven in podporen način, ter rast zaupanja, odprtosti 
in pooblastil.  

Razvijanje partnerstva 

Odličnost je razvijanje in vzdrževanje 
takih partnerstev, ki dodajajo vrednost. 

Razvoj vzajemno koristnega partnerstva na ravni 
notranjih in zunanjih partnerjev, z namenom doseči 
dodano vrednost za partnerje, in strateških ter 
operacijskih ciljev. 

Družbena odgovornost 

Odličnost je preseganje najožjega 
zakonskega okvira, v katerem 
organizacija deluje, in prizadevanje, da 
bi razumela in se odzivala na 
pričakovanja svojih udeleženih strani in 
družbe. 

Razumevanje, spoštovanje, pozitivno proučevanje 
načina delovanja in vpliva inštitucije na lokalno in širšo 
okolico s praktične in etnične perspektive. 

Stalno učenje, prenavljanje in izboljševanje 

Odličnost je kritično preverjanje 
obstoječega stanja in s pomočjo učenja 
uvajanje sprememb s prenavljanjem ter 
ustvarjanjem priložnosti za izboljšave. 

Stimulacija, podpora, sodelovanje in delovanje v novih 
situacijah, kreativno in inovativno spreminjanje ter 
dosledno stalno izboljševanje dodane vrednosti. 

Spretnost 

 Sposobnost hitrega odziva na spremembe glede potreb 
študentov in zaposlenih v smislu hitrosti odziva in 
prilagodljivosti ugotovitev. 

Orientacija na prihodnost 

 Razumevanje kratko- in dolgoročnih vplivov na 
organizacijo in izobraževalni trg in načrtovanje 
nadaljnjega razvoja. 

Vir: Zupan in Kern 2004, 823. 

Kot je razvidno iz preglednice 2, model predvideva temeljito analizo udeležencev in posebej 

podpira prepoznavanje in upoštevanje potreb in pričakovanj posameznih odjemalcev in 

skupin odjemalcev. Model EFQM odjemalce imenuje kot končne razsodnike kakovosti in 

obravnava njihovo zvestobo. Model nakazuje, da je osredotočenost na potrebe odjemalcev 

najbolj optimalna pot za zadrževanje in pridobivanje tržnega deleža. Model odločno spodbuja 

izobraževalne inštitucije, da se usmerijo na analiziranje potreb in pričakovanj študentov in 

drugih odjemalcev, kot so zaposleni, starši študentov, poslovni partnerji, financerji, lokalne in 

regionalne skupnosti. Pogledi na analizo so večstranski; če so študenti na eni strani stranke 

inštitucije, so na drugi strani partnerji v izobraževalnem procesu. Uvedba modela EFQM 

zahteva veliko vloženega dela. Glede na podana dejstva se mora vsaka organizacija sama 

odločiti, kako pristopiti k doseganju izboljšav v poslovanju (Zupan in Kern 2004, 823). 
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»Možna nevarnosti tiči v tem, da bi šola skušala svoje delovanje prilagoditi modelu in zunanji 

oceni odličnosti, namesto da bi model uporabila v skladu s svojimi potrebami in 

značilnostmi« (Ažman idr. 2008, 22). 

2.4 Model odličnosti EFQM v višjem strokovnem izobraževanju 

V tem poglavju so predstavljene ideje in merila, ki naj bi jih kakovostna višja strokovna šola 

izvajala za kakovostne procese in so razdeljene po modelu devetih meril, kot jih navaja Model 

odličnosti EFQM.6 Ta merila so: voditeljstvo v višjem strokovnem izobraževanju, strategija v 

višjem strokovnem izobraževanju, zaposleni v višjem strokovnem izobraževanju, partnerstva 

in viri v višjem strokovnem izobraževanju, procesi v višjem strokovnem izobraževanju, 

rezultati – odjemalci v višjem strokovnem izobraževanju, rezultati – zaposleni v višjem 

strokovnem izobraževanju, rezultati – družba v višjem strokovnem izobraževanju in ključni 

rezultati v višjem strokovnem izobraževanju. Merila so le priporočilo za posamezno šolo in 

niso obvezujoča.  

2.4.1 Voditeljstvo v višjem strokovnem izobraževanju 

Sistem vodenja kakovosti je usmerjen procesno in k nenehnemu izboljševanju, vključeni pa 

so vsi zaposleni, študenti, mentorji, z načrtovanimi cilji in usmeritvami. Vodje prepoznavajo 

vlogo in pomen šole v sedanjosti ter predvidevajo, kakšna bo vloga šole v prihodnosti oz. 

prepoznavajo poslanstvo in vizijo šole ter omogočajo njuno doseganje. Poleg tega 

opredeljujejo šolske vrednote in izbirajo ter prilagajajo ustrezne aktivnosti, potrebne za 

trajnostni uspeh. To uresničujejo z osebno vključenostjo, stanovitnostjo vodenja, trdnostjo in 

predanostjo ter z vključevanjem vseh sodelavcev in drugih članov šolske skupnosti (Ažman 

idr. 2008, 30–33). 

Preglednica 3:  Merila za izvajanje odličnosti voditeljstva v višjem strokovnem 
izobraževanju 

NOSILEC/VIR / NALOGE 

Direktor/ ravnatelj/ vodja 

oblikuje poslanstvo, vizijo, vrednote in etiko ter je zgled drugim. 

− Dajejo pobude, sooblikujejo poslanstvo in vizijo šole, zagotavljajo da vsi zaposleni poslanstvo in 
vizijo razumejo, jo podpirajo ter so v sooblikovanje in spreminjanje poslanstva in vizije šole 
aktivno vključeni.  

− Na osnovi skupnih vrednot razvijajo šolsko etiko in ravnajo v skladu z etičnimi načeli tako, da so 
zgled drugim. 

                                                 
6 Pri aplikaciji modela odličnosti EFQM na področju višjega strokovnega izobraževanja smo se 
naslonili na delo (Ažmana idr. 2008, Model odličnosti EFQM za šole) saj so le ti naredili podoben 
model na področju srednjega izobraževanja. 
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− Zavzemajo se za vzpostavitev in razvoj »učeče se skupnosti«, kar vključuje sodelovalno šolsko 
kulturo, dobre odnose med vsemi v šoli, podporo sodelavcem za izmenjavo idej, pogledov, 
informacij, znanja in izkušenj ter odprto komunikacijo. 

− Predani so izboljševanju šole in so v vse etape in aktivnosti izboljševanja osebno vključeni. Pri 
tem enakopravno sodelujejo z vsemi akterji. 

− Redno samoocenjujejo svoje delo in ravnanje ter ga izboljšujejo in v ta namen pridobivajo in 
upoštevajo povratne informacije od vseh drugih udeleženih strani. 

Vodje so osebno vključeni v stalno izboljševanje vodenja šole. 

− Šolo vodijo ustvarjalno in inovativno, v skladu z zakonodajo in v sodelovanju s sodelavci in z 
drugimi. 

− V skladu z začrtano in sprejeto politiko in strategijo načrtujejo, vodijo, vrednotijo in po potrebi 
spreminjajo organiziranost s ciljem pregledne porazdelitve in opredelitve nalog in odgovornosti 
kolektiva in vsakega posameznika.  

− Skrbijo za pooblaščanje zaposlenih, tako da jim omogočajo pridobiti ustrezne veščine, znanje, 
informacije in pooblastila za opravljanje nalog. 

− Skrbijo za ustrezne načine in pravočasnost medsebojnega obveščanja o poteku opravljenega dela 
in doseženih rezultatih (evalvacije). 

− S sodelavci in z drugimi udeleženci šolo uspešno usmerjajo in v ta namen izboljšujejo določene 
procese, npr. opravijo letne razgovore z zaposlenimi in predstavniki študentske skupnosti.  

Vodje in zaposleni sodelujejo s študenti, s podjetji, partnerji, strokovnimi ustanovami, predstavniki 
lokalne skupnosti in z drugimi predstavniki družbe. 
− Ugotavljajo in prepoznavajo potrebe in pričakovanja študentov in drugih odjemalcev v šoli in 

izven nje, jih razumejo, izpolnjujejo in se na njihove spremenjene potrebe in pričakovanja 
ustrezno odzivajo. 

− Zagotavljajo pogoje za vzpostavljanje partnerskih odnosov med zaposlenimi, s študenti in z 
drugimi v šoli ter načrtujejo skupne aktivnosti, ki jih izvajajo, vrednotijo in izboljšujejo. 

− Vzpostavljajo partnerstva z institucijami na področju izobraževanja (visoke šole, univerze, center 
za poklicno izobraževanje, itd.), s podjetji in ostalimi ustanovami izven šole (npr. Gospodarska 
zbornica Slovenije) ter sodelujejo v partnerskih projektih za izboljševanje svojega dela. 

− Podpirajo in se dejavno vključujejo v aktivnosti lokalne in širše skupnosti, tako da delujejo 
družbeno odgovorno. 

− Dajejo priznanja posameznikom in timom predavateljev, študentov in drugih odjemalcev v šoli 
in izven nje za njihov prispevek. 

− Sodelujejo v strokovnih združenjih, na konferencah in seminarjih s ciljem strokovne izmenjave 
znanja in izkušenj. 

− Vzpostavijo neodvisen sistem nadzora nad zakonitim in pravičnim delovanjem šole (komisija za 
kakovost). 

Vodje sodelavce motivirajo, spodbujajo in jih podpirajo pri dvigovanju kakovosti dela. 
− Vodje se s sodelavci odprto pogovarjajo o poslanstvu, viziji, vrednotah in strategiji, načrtih, 

ciljih ter ciljnih vrednostih. 
− Vodje upoštevajo individualne strokovne potrebe in pričakovanja vsakega sodelavca. 

− Vodje nudijo sodelavcem pomoč in podporo pri doseganju njihovih osebnih in izobraževalnih 
ciljev. 

− Vodje si vzamejo čas za pogovor z zaposlenimi, jih aktivno poslušajo, se z njimi dogovarjajo, se 
odzivajo na njihove pobude in vprašanja in jim nudijo pomoč v primeru osebnih težav. 

− Vodje zaposlene spodbujajo in jih motivirajo za sodelovanje pri uvajanju izboljšav in jim 
omogočajo, da enakopravno sodelujejo pri aktivnostih, ki vodijo k načrtovanim ciljem. 

− Vodje upoštevajo načeli enakopravnosti in enakih možnosti ter se zavzemajo za spoštovanje 
različnosti profesionalnega ravnanja sodelavcev na poti k skupnim ciljem. 
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− Vodje strokovnim aktivom, projektnim skupinam in posameznikom pravočasno in na primeren 
način dajejo priznanja za njihova strokovna prizadevanja, uspehe in dosežke. 

Vodje prepoznajo potrebe po spremembah v šoli in se zanje prvi zavzemajo. 
− Vodje zaznavajo in razumejo spremembe, ki nastajajo v okolju (šolska politika, zakonodaja, 

demografske, ekonomske in druge spremembe) in šoli, presojajo in upoštevajo njihov vpliv ter 
vplivajo na uvajanje sprememb, v delovanje šole, se s sodelavci in z drugimi udeleženimi 
stranmi o spremembah in vzrokih zanje redno pogovarjajo in usklajujejo različna mnenja. 

− Skupaj s sodelavci načrtujejo in izvajajo spremembe, ki jih je treba izvesti v šoli, jih načrtujejo in 
izvajajo, spremljajo njihovo uvajanje ter jih vrednotijo (merijo, pregledujejo) uspešnost uvedenih 
sprememb. 

− Vodje pooblaščajo sodelavce (npr. za poznavanje in uporabo zakonodaje in IKT) in poskrbijo za 
druge pogoje (materialne, organizacijske, kadrovske), da lahko spremembe obvladujejo. 

− Vodje ocenjujejo, presojajo in obvladujejo tveganja, povezana s spremembami, in prepoznavajo 
ključne izzive (prednosti, slabosti, nevarnosti in priložnosti), ki jih za obstoj in delo šole 
predstavlja tekmovalno, hitro spreminjajoče se okolje. 

− Vodje skrbijo za izmenjavo pridobljenega znanja.  

Vir: Ažman idr. 2008, 30–33. 

Vodstveni kader je eden izmed ključnih dejavnikov, ki vplivajo na kakovost v izobraževalnem 

sektorju. Vodje nosijo veliko odgovornost pri izvajanju, spremljanju in kontroliranju 

kakovosti v določeni organizaciji. Njihovo delo je skrb za jasno in dobro začrtano smer in 

vizijo ter z ustreznim pristopom in spodbudami pripomorejo k interaktivnosti drugih 

sodelujočih v timskem duhu. 

Vodja je tudi nosilec sprememb, odgovoren predvsem uporabnikom. Močno vplivajo na 

odličnost posamezne izobraževalne organizacije ter lahko pripomorejo k odličnosti tudi na 

makro izobraževalnem sektorju v okviru kraja, mesta, države oziroma EU. Ob tem pa ne 

smemo pozabiti na preostale pomembne faktorje in subjekte.  

2.4.2 Strategija v višjem strokovnem izobraževanju 

Vodje s sodelavci uresničujejo poslanstvo in vizijo šole tako, da oblikujejo in po potrebi 

dopolnjujejo jasno strategijo, ki se osredotoča na vse udeležene strani. Pri tem upoštevajo 

zahteve družbe, gospodarstva in značilnosti šolskega področja. V ta namen načrtujejo in širijo 

ustrezno politiko, načrte, cilje in procese (Ažman idr. 2008, 34-36).  

Preglednica 4: Merila za izvajanje odličnosti strategije v višjem strokovnem 
izobraževanju 

NOSILEC/VIR / NALOGE 

Politika in strategija temeljita na sedanjih in prihodnjih potrebah ter pričakovanjih vseh 
udeležencev. 

− Vodje s sodelavci zbirajo informacije iz okolja, jih razumejo ter predvidevajo dogajanja v okolju, 
v katerem šola deluje in bo delovala v prihodnje. Spremljajo spreminjanje šolske zakonodaje in 
stroke ter delo konkurenčnih šol (v Sloveniji in v tujini) ter prepoznavajo svoje sedanje in 
prihodnje konkurenčne prednosti. 
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− Vodje s sodelavci spoznavajo svoje pomanjkljivosti in predvidevajo možne ovire, ki jih lahko 
doživijo posamezni študenti (s posebnimi potrebami, študenti iz drugih držav in okolij), 
zaposleni (spreminjanje potreb po njihovi zaposlitvi v šoli, staranje, bolezni) in šola kot celota 
(naravne in druge nesreče) ter iščejo načine, kako jih rešiti. 

− Vodje s sodelavci prepoznavajo, razumejo in predvidevajo potrebe in pričakovanja sedanjih in 
prihodnjih udeleženih strani, vključno z odjemalci, zaposlenimi, ustanovitelji, družbo, partnerji 
itd. in vzpostavljajo ravnotežje med njihovimi različnimi kratkoročnimi in dolgoročnimi 
potrebami ter pričakovanji. 

Politika in strategija temeljita na informacijah, pridobljenih sistematično in analitično znotraj 
šole in izven nje z merjenjem dosežkov, z raziskavami, izmenjavo znanja in izkušenj ipd. 

− Vodje s sodelavci analizirajo notranje kazalnike, končne in etapne rezultate (npr. ocenjevanje 
zadovoljstva študentov, zaposlenih itd.) 

− Vodje s sodelavci primerjajo rezultate in delovanje šole z rezultati in delovanjem sorodnih 
(konkurenčnih) ter najboljših šol (npr. primerjajo rezultate svojih študentov na študijskem 
področju ali drugih merljivih kazalnikih, kot so uvrstitve na različnih strokovnih tekmovanjih). 

− Vodje s sodelavci analizirajo vlogo šole, njen ugled in prepoznavnost, zunanjo podobo v okolju. 

− Sodelovanje s partnerji, kot so lokalne gospodarske družbe (npr. iščejo podatke o podobnih, 
skupnih interesih z obstoječimi oz. potencialnimi partnerji, ki bi lahko vodili k sodelovanju pri 
izvajanju šolske politike in strategije). 

− Vodje s sodelavci analizirajo podatke s področja kratkoročne in dolgoročne kulturne 
(raznolikost, migracije), socialne (socialno-ekonomski status), družbene (demografske 
značilnosti), gospodarske (financiranje šol, javne in privatne šole), okoljske, varnostne in 
zakonodajne problematike. 

− Vodje s sodelavci analizirajo vpliv novih, nenehno razvijajočih se učnih tehnologij in različnih 
računalniških programov na delovanje šole. 

Vodje s sodelavci in z drugimi udeleženci že oblikovano politiko in strategijo pregledujejo, po 
potrebi dopolnjujejo in posodabljajo 

− Vodje s sodelavci pregledujejo, dopolnjujejo in posodabljajo politiko in strategijo šole v skladu z 
njenim poslanstvom, vizijo, vrednotami in načeli odličnosti ter ju vrednotijo (v kolikšni meri je 
ustrezna in uspešna) glede na potrebe in pričakovanja udeleženih strani. 

− Vodje s sodelavci primerjajo svojo politiko in strategijo s politikami in strategijami drugih šol in 
šolskega sektorja. 

− Vodje s sodelavci prepoznavajo kritične dejavnike uspeha, predvidevajo priložnosti in ovire, 
predvidevajo in tehtajo alternativne scenarije. 

− Vodje s sodelavci redno in pravočasno spremljajo, pregledujejo in ocenjujejo izvajanje politike 
in strategije šole na vseh področjih in ravneh ter pri vseh udeležencih.  

− Vodje s sodelavci ugotovitve in ukrepe sproti dokumentirajo, se o njih med seboj in z drugimi 
udeleženimi stranmi usklajujejo in izmenjujejo strokovna mnenja.  

− Vodje s sodelavci o ugotovitvah sproti in na različne načine obveščajo zainteresirane udeležene 
strani (v šoli in izven nje). 

Vodje in sodelavci o politiki in strategiji obveščajo druge. 

− Vodje v skladu s svojimi pristojnostmi vodijo in spodbujajo konstruktivni dialog s sodelavci na 
sestankih timov, skupin in vseh zaposlenih o ključnih procesih, potrebnih za izvajanje politike in 
strategije šole: jih prepoznavajo, načrtujejo, opredeljujejo, določajo prioritete, usklajujejo, 
prepoznavajo ovire, spremljajo izboljšave ter vrednotijo potek (izvajanje) in rezultate. Te 
aktivnosti časovno načrtujejo in usklajujejo. 

− Vodje na različne načine poročajo o politiki in strategiji (o načrtih, ciljih, namerah, dosežkih) 
vsem udeleženim stranem v šoli (Svet šole) in izven nje (samoevalvacijsko poročilo) ter 
vrednotijo, do kolikšne mere ju poznajo, razumejo in koristno uporabljajo. 



 

25 

Vir: Ažman idr. 2008, 34–36. 

Politika in strategija v višjem strokovnem izobraževanju sta ključnega pomena za sedanjost in 

sta istočasno že usmerjeni v bližnjo in daljno prihodnost. Pri načrtovanju strategije in politike 

sodelujejo vsi akterji, ki so posredno ali neposredno povezani z organizacijo (vodje, 

zaposleni, študenti, državna politika itd.). Za pravilno strategijo je treba nenehno časovno 

spremljanje in analiziranje stanja, prepoznavanje ovir znotraj in zunaj organizacije v ožjem in 

širšem pomenu.  

Na podlagi rezultatov je treba predvideti nove smernice, potrebe in pričakovanja vseh akterjev 

in tako sistematično prilagajati in posodabljati politiko in strategijo šole. Strategija in politika 

organizacije mora biti jasna in poznana vsem v organizaciji (ustanovitelji, zaposleni, 

slušatelji) in medsebojno obveščati tudi druge akterje v skladu s svojimi pristojnostmi za 

dosego jasno začrtanih skupnih ciljev znotraj in izven organizacije.  

2.4.3 Zaposleni v višjem strokovnem izobraževanju 

Vodje omogočajo sodelavcem, strokovnim aktivom in celotnemu kolektivu udejanjati in 

razvijati lastne zmožnosti ter jim tako pomagajo uresničevati začrtano skupno politiko in 

strategijo v smeri učinkovitega delovanja procesov (Ažman idr. 2008, 37-40). 

Preglednica 5: Merila za izvajanje odličnosti zaposlenih v višjem strokovnem 
izobraževanju 

NOSILEC/VIR / NALOGE 

Vodje urejajo zaposlovanje sodelavcev v skladu z zakonodajo in jim omogočajo profesionalni 
razvoj. 

− Vodje načrtujejo, izvajajo in izboljšujejo kadrovsko politiko in strategijo in v to vključujejo 
sodelavce (predavatelje, inštruktorje, laborante in druge zaposlene) ter jo usklajujejo s politiko in 
strategijo šole, z organizacijo dela in s ključnimi procesi, ki odsevajo različnost potreb in 
pričakovanj znotraj šole.  

− Vodje zaposlujejo sodelavce; v sodelovanju z njimi opredeljujejo njihove naloge in pristojnosti 
(opis del in nalog – letni program dela posameznika, določitev pristojnosti, letni pogovor), 
spremljajo njihovo delo (letni pogovor, poročila) in ga v skladu s pravilniki vrednotijo (v ta 
namen uporabljajo različne pristope: pogovor, anketa, intervju). 

− Vodje omogočajo zaposlenim profesionalni razvoj in razvoj poklicne kariere (nadaljnje 
izobraževanje, nove naloge in pristojnosti). 

− Vodje v vseh pogledih zaposlovanja spoštujejo načela enakih možnosti, pravičnosti in 
enakopravnosti ter ravnajo v skladu z njimi; pri tem pa upoštevajo individualne značilnosti, 
potrebe in posebnosti sodelavcev (npr. vsi sodelavci imajo enake možnosti za usposabljanje in 
izobraževanje v skladu z njihovimi potrebami). 

− Vodje in sodelavci so mentorji novincem, ki se usposabljajo za pedagoško delo. 

Vodje prepoznavajo potrebna znanja in kompetence sodelavcev glede na obstoječe in predvidene 
potrebe procesov, v katere so vključeni ter jim omogočajo, da jih ohranjajo, izboljšujejo in se drug 
od drugega učijo. 

− Vodje, upoštevajoč nacionalne poklicne standarde in višješolske študijske programe, 
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prepoznavajo znanje in kompetence sodelavcev in drugih udeleženih strani in jih usklajujejo s 
potrebami šole; prav tako usklajujejo cilje posameznikov in strokovnih aktivov s cilji šole, jih 
spremljajo in prilagajajo. 

− Vodje načrtujejo svoje profesionalno usposabljanje ter profesionalno usposabljanje sodelavcev v 
skladu z aktualnimi in s prihodnjimi potrebami šole. 

− Vodje posameznikom, strokovnim aktivom in celotnemu kolektivu omogočajo sistematično in s 
cilji šole usklajeno formalno in neformalno izobraževanje (znanje, spretnosti, veščine), ki ga 
lahko izvajajo sami, strokovnjaki od zunaj, partnerji, in drugi, na različne načine (mentorstvo, 
seminarji, delavnice, izmenjava izkušenj, podiplomski študij). Izobraževanje vsakokrat s 
pomočjo sistematično zbranih povratnih informacij vrednotijo in ga v skladu z njimi izboljšujejo. 

− Vodje po jasnih, objektivnih kriterijih spremljajo in ocenjujejo delovno uspešnost sodelavcev in 
jim pomagajo pri njenem izboljševanju (predavateljev portfolio, letni delovni načrt, akcijski 
načrt). 

Vodje sodelavce vključujejo in jih pooblaščajo. 

− Vodje, posameznike in time premišljeno (na podlagi evalvacij, analiz in razvojnih smernic) ter v 
skladu z njihovimi interesi in zmožnostmi vključujejo v izboljševanje obstoječih praks, podpirajo 
njihovo inovativnost in ustvarjalnost, spoštujejo individualne interese zaposlenih in jih 
pooblaščajo ter spodbujajo za opravljanje izbranih nalog. 

− Vodje spoštujejo individualne značilnosti posameznikov, upoštevajo njihovo različnost in 
pravico do izbire ter avtonomije. 

− Vodje spodbujajo in omogočajo timsko in projektno delo (npr. razvojne skupine, aktivi) in se 
vanj vključujejo tudi sami. 

− Vodje med sodelavci vzpodbujajo sodelovanje in zaupanje ter skupaj z njimi gradijo etiko 
medsebojne pomoči s formalnimi in z neformalnimi aktivnostmi (mentorstvo, pomoč 
začetnikom, pomoč kolegu, ki prvič opravlja določeno nalogo). 

− Vodje skrbijo, da posamezniki in strokovni aktivi spontano in objektivno obveščajo o svojem 
delu celoten kolektiv. 

Med vodji in sodelavci poteka dialog. 

− Vodje na različne načine sistematično prepoznavajo poklicne interese sodelavcev, njihove 
potrebe in pričakovanja po pogovoru in obveščenosti; zaznavajo komunikacijske ovire in skupaj 
s sodelavci iščejo načine, kako se jim izogniti oz. jih preseči. 

− Vodje opredelijo politiko, strategijo in poti (načine) komuniciranja s posamezniki, strokovnimi 
aktivi, celotnim kolektivom in z drugimi udeleženimi stranmi: npr. ustna, pisna in elektronska 
komunikacija. 

− Vodje spodbujajo odprto komunikacijo, spoštujejo različna mnenja in razumejo pomen dobre 
obveščenosti vseh. 

− Vodje spremljajo potek komuniciranja in s pomočjo povratnih informacij vrednotijo uspešnost 
izmenjave informacij. 

Vodje sodelavce nagrajujejo, jim dajejo priznanja in zanje skrbijo. 

− Vodje v okviru zakonodajnih (zakoni, interni pravilnik) in drugih možnosti (dodatni viri) urejajo 
finančno in drugo nagrajevanje sodelavcev v skladu s filozofijo šole. 

− Vodje v okviru možnosti vzpostavijo pregleden in pravičen sistem (objektivni kriteriji) 
nagrajevanja sodelavcev, ki ga vsi poznajo in sprejemajo, ter so o spremembah tekoče obveščeni. 

− Vodje sistemov nagrajevanja dajejo priznanja na formalne (plačilo, opredelitev plačilnega 
razreda, podpora pri napredovanju, študijski dopust, plačilo posebnega izobraževanja, zahvalno 
pismo, priporočilo, javna ustna pohvala, predlog za javno nagrado) in neformalne načine 
(pohvala, darilo, cvetje, čestitka za rojstni dan) za izjemno opravljeno delo, dodatno delo in 
uspeh. 

− Vodje na različne načine, tudi z osebnim zgledom, ozaveščajo sodelavce o pomenu zdravja, 
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varnosti in ekologije ter jim omogočajo aktivnosti na teh področjih (zdravniški pregledi, 
izobraževanje o zdravem življenju in varnosti, športne aktivnosti). 

− Vodje obveščajo sodelavce o veljavni delovni zakonodaji (bonitete, plačevanje prispevkov za 
pokojnino, zdravstveno varstvo, varstvo otrok, dodatno zavarovanje) in o njenih spremembah. 

− Vodje sodelavce usposabljajo za ravnanje v primeru nevarnosti, ko so v stavbi šole ali na 
službenih poteh. 

− Vodje organizirajo družabne, športne in kulturne aktivnosti za sodelavce tako, da upoštevajo 
različne interese in zmožnosti posameznikov. 

− Vodje vzpostavijo solidarnostni sistem pomoči v primerih socialnih, ekonomskih, zdravstvenih, 
družinskih ali drugih težav sodelavcev. 

− Vodje skrbijo, da šola deluje kot družini prijazno podjetje. 

Vir: Ažman idr. 2008, 37–40. 

Za izvajanje odličnosti zaposlenih v višjem strokovnem izobraževanju lahko rečemo, da je 

veliko odvisno od delovanja vodij in od njihovega vpliva na zaposlene. Vodje prvotno 

izberejo kadre po skrbno načrtovani kadrovski politiki in strategiji šole, ki jo neprestano 

izboljšujejo. Kadrom določijo njihove naloge, pristojnosti ter spremljajo njihovo delo in jim 

hkrati omogočajo osebni profesionalni razvoj in poklicno kariero. Pri tem moramo upoštevati 

načelo enakih možnosti, pravičnosti in enakopravnosti za zaposlene in upoštevati njihovo 

individualnost, potrebe ter posebnosti. 

Vodje konstantno dokumentirajo znanje in kompetence vseh akterjev v zaposlitveni shemi 

višje strokovne izobraževalne organizacije ter jih usklajujejo s potrebami šole. Pri tem ne 

smejo pozabiti tudi na svoje profesionalno usposabljanje ter usposabljanje zaposlenih, 

katerega kasneje tudi ovrednotijo in ga izboljšujejo. Pri vsem tem spremljajo in ocenjujejo 

delovno uspešnost zaposlenih in pomagajo pri izboljševanju le-te.  

Vodje v tem sklopu niso edini, ki odločajo in prispevajo k odličnosti zaposlenih v višjem 

šolskem izobraževanju. Med vodji in sodelavci poteka dialog in tako vodje prepoznavajo 

različne poklicne interese, potrebe in pričakovanja. Zato je še toliko bolj pomembno 

spoznavanje komunikacijskih ovir med njimi ter skupno iskanje rešitev in načinov, kako se 

jim izogniti. Pri tem morata biti jasni tudi politika in strategija načina komuniciranja med 

posamezniki, celotnim kolektivom in drugimi akterji. Pri tem tudi vrednotijo uspešnost 

izmenjave informacij ter spodbujajo odprto komunikacijo in spoštujejo raznolikost mnenj.  

Vodje sodelavce nagrajujejo v okviru pristojnih zmožnosti v skladu z veljavno zakonodajo in 

filozofijo šole. Pri tem mora biti sistem nagrajevanja pregleden in pravičen, poznati ga morajo 

vsi zaposleni. Te nagrade so lahko formalne ali neformalne oblike. Prav tako je pomembno 

obveščati zaposlene o veljavni delovni zakonodaji in morebitnih spremembah. Usposabljajo 

in ozaveščajo zaposlene glede varstva zdravja. Zaposlenim omogočajo druženje tudi izven 

delovnih okvirjev in vzpostavijo solidarnostni sistem.  
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2.4.4 Partnerstva in viri v višjem strokovnem izobraževanju 

Vodje s sodelavci vzpostavljajo partnersko sodelovanje z notranjimi odjemalci (študenti) in 

zunanjimi partnerji ter dobavitelji (Ažman idr. 2008, 41–45). 

Preglednica 6: Merila za izvajanje odličnosti partnerstev in virov v višjem strokovnem 
izobraževanju 

NOSILEC/VIR / NALOGE 

Zunanja partnerstva 

− Vodje s sodelavci prepoznavajo ključne partnerje in njihove prednosti, prepoznavajo priložnosti 
za vzpostavitev ključnih partnerstev v šoli, lokalni in širši skupnosti in delujejo v skupno korist 
obeh (vseh) partnerjev in njunih (njihovih) odjemalcev. 

− Vodje s sodelavci vzpostavljajo partnerstva s študenti (študentska skupnost) in ustanoviteljem s 
pomočjo jasnih dogovorov o ciljih, vsebinah in oblikah sodelovanja. 

− Vodje s sodelavci vzpostavljajo partnerstva s šolami (npr. s tistimi, v katerih so se pred tem 
šolali študenti), srednjimi šolami, fakultetami itd. in posamezniki (ravnatelji, predavatelji, 
knjižničarji,) v lokalnem okolju, s katerimi si izmenjujejo informacije, znanje in omogočajo 
souporabo materialnih zmožnosti (športna, kulturna dvorana, stadion v lokalni skupnosti za 
pomoč šoli in šolske učilnice, telovadnica, možnosti študentskega prehranjevanja) ter tako 
zagotavljajo optimalne pogoje za izobraževanje študentov v lokalni skupnosti. 

− Vodje s sodelavci vzpostavljajo partnerstva s šolami, strokovnimi združenji, z drugimi 
ustanovami in organizacijami ter s posamezniki v tujini, v okviru strokovnega sodelovanja 
pedagoških delavcev in projektov za študente. 

− Vodje s sodelavci vzpostavljajo partnerstva z drugimi ustanovami, znanstveno-raziskovalnimi in 
drugimi inštituti, zavodi, zdravstvenimi domovi, Zavodom za zaposlovanje, knjižnicami, 
dobrodelnimi organizacijami, muzeji, galerijami in drugimi kulturnimi ustanovami, ambasadami, 
s centri za socialno delo, policijo ipd. ter s posamezniki, s katerimi sodelujejo strokovno v prid 
študentom in drugim odjemalcem; k temu pa pristopajo inovativno in ustvarjalno. 

− Vodje s sodelavci vzpostavljajo partnerstva s podjetji, trgovinami, servisi in z drugimi, ki lahko s 
svojimi storitvami in proizvodi prispevajo k boljšemu delovanje šole. 

− Vodje s sodelavci vzpostavljajo partnerstva z dobavitelji proizvodov. 

− Vodje s sodelavci partnerstva negujejo, vzdržujejo in vrednotijo ter skrbijo za dobro medsebojno 
obveščenost in izmenjavo informacij (pisno, ustno, elektronsko).  

Upravljanje financ. 

− Vodje s sodelavci pripravljajo finančne strategije in procese in snujejo takšno finančno 
planiranje (letni finančni načrt šote) in poročanje, ki upošteva pričakovanja vseh udeleženih 
strani v šoli, jih izvajajo in vzpostavljajo mehanizme poročanja (letno finančno poročilo) v šoli 
in izven nje ter notranjega in zunanjega nadzora (revizor). 

− Vodje s sodelavci spremljajo in zagotavljajo zakonito, učinkovito in smotrno porabo 
zagotovljenih finančnih sredstev (zbiranje več ponudb). 

− Vodje s sodelavci spremljajo in zagotavljajo različne finančne in druge vire (država, strukturni 
skladi, projekti, donacije). 

− Vodje s sodelavci spremljajo šolsko politiko in zakonodajo ter ekonomske trende v družbi in 
skušajo predvideti/prepoznati morebitna finančna tveganja (vzpostavitev ustreznega registra), 
ovire in priložnosti ter ravnati v skladu z ugotovitvami v prid razvoja šole. 

− Vodje s sodelavci spodbujajo med vsemi udeleženci odgovoren odnos do financ, gospodarnost 
pri vseh aktivnostih in na vseh ravneh.  

Upravljanje zgradb, opreme in materiala. 
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− Vodje s sodelavci načrtujejo vzdrževanje in prenovo zgradb, opreme, orodij in materialov, da so 
čim bolje vzdrževani in optimalno/gospodarno uporabljani, načrtujejo potrebne investicije in 
nakupe. 

− Vodje s sodelavci spodbujajo med vsemi udeleženci odgovoren odnos do materialnih sredstev 
šole na vseh ravneh in pri vseh aktivnostih (varčna poraba energentov, papirja, itd.). 

− Vodje s sodelavci skrbijo za varno uporabo prostorov, notranje opreme, tehnologij, orodij, 
aparatov ter skupaj s študenti skrbijo za zaščito sredstev šole in vseh oseb v šoli pred krajo in 
poškodbami. 

− Vodje s sodelavci in študenti skrbijo za ekološko osveščenost na področju celotnega delovanja 
šole (zbiranje odpadkov za reciklažo). 

− Vodje s sodelavci in študenti evidentirajo popravila, investicije, vzdrževanje, o tem obveščajo 
notranje in zunanje udeležene strani s ciljem zagotoviti gospodarno in varno rabo sredstev ter 
razvojem ustreznega odnosa do nje. 

Uporaba tehnologije. 

− Vodje s sodelavci načrtujejo in razvijajo take strategije za upravljanje tehnologij, ki podpirajo 
politiko in strategijo šole. 

− Vodje s sodelavci uporabljajo informacijsko, komunikacijske (IKT) in druge tehnologije za 
podporo in izboljšanje komunikacije informiranja, ocenjevanja ter poslovanja računovodstvo, 
kadri, knjižnica, vpis. 

− Vodje s sodelavci uporabljajo IKT za poučevanje in podporo učenju, usposabljajo študente za 
računalniško in informacijsko pismenost. 

− Vodje s sodelavci za varno uporabo IKT sprejmejo jasna pravila uporabe računalnikov, 
programov, interneta, dostopa do podatkov, TV, radia, digitalnih fotoaparatov za vse uporabnike. 

− Vodje s sodelavci preizkušajo koristnost novih tehnologij v luči njihovega vpliva na vzgojno-
izobraževalno delo, načrtujejo nakup inovativnih in okolju prijaznih tehnologij in se jih učijo 
uporabljati (izobraževanje). 

− Vodje s sodelavci skrbijo, da je IKT enakopravno dostopna vsem uporabnikom in da ne bi 
prihajalo do razlik v možnostih zaradi ekonomskih razlogov.  

− Vodje s sodelavci so pozorni na možnosti zlorabe novih tehnologij (internet) in jih preprečujejo 
(sprejmejo jasna pravila komuniciranja po e-pošti, v spletnih klepetalnicah, preko mobilnih 
telefonov). 

− Vodje s sodelavci skrbijo za natančen pregled nad tehnologijami (popis stanja, spremljanje 
uporabe, popravila) in skrbijo za pravočasno zamenjavo zastarele tehnologije.  

Izmenjava podatkov in informacij. 

− Vodje s sodelavci zbirajo, uporabljajo in posredujejo podatke in informacije tako, da podpirajo 
udejanjanje politike in strategije šole. 

− Vodje s sodelavci podatke in informacije zbirajo in uporabljajo v skladu z načrti spremljanja 
ključnih procesov na nivoju šole (število študentov, naslovi, občine, uspeh ...), skupin (predmet) 
in posameznikov (ocene, udeležba na tekmovanjih …). 

− Vodje s sodelavci podatke in informacije zbirajo in uporabljajo v skladu s procesi upravljanja in 
poslovanja šole (kadrovski, računovodski podatki). 

− Vodje s sodelavci zagotavljajo zbiranje, točnost, urejenost, pregled nad dostopom in varnost 
podatkov in informacij v skladu z Zakonom o varovanju podatkov. 

− Vodje s sodelavci v skladu z zakonodajo zagotavljajo, tako notranjim kot zunanjim 
uporabnikom, dostop do zanje pomembnih podatkov in informacij in v ta namen uporabljajo 
različne komunikacijske poti obveščanja med vsemi udeleženci znotraj in izven šole (študenti, 
predavatelji, drugi zaposleni, MŠŠ, partnerji), vključno z uporabo IKT, telefona, e-pošte, 
tiskanih pisnih in ustnih oblik komuniciranja. 
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− Vodje s sodelavci so pozorni na to, kako drug z drugim izmenjujejo informacije, študentom in 
drugim, da so pravilno razumljene in podpirajo dobre obojestranske odnose (prostor in čas 
pogovora, cilji/posledice, izbira besed, govorica telesa, odkritost).  

Vir: Ažman idr. 2008, 41–45. 

Iz zgornje preglednice lahko razberemo, da so ključni elementi pri izvajanju odličnosti 

partnerstva in virov v višjem strokovnem izobraževanju zunanja partnerstva, upravljanje 

financ, zgradb, opreme in materiala, uporaba tehnologije ter izmenjava podatkov in informacij 

v višji strokovno izobraževalni organizaciji in izven nje.  

Pri izvajanju odličnosti partnerstev in virov so glavni akterji vodje skupaj s sodelavci, ki 

prepoznavajo ključne partnerje in vzpostavljajo partnerstva s študenti, njihovimi starši in 

ustanovitelji. Partnerstva se vzpostavijo tudi s konkretnimi drugimi izobraževalnimi 

ustanovami, organizacijami, zavodi, inštituti in posamezniki v bližnji in daljni okolici ter tudi 

v tujini, ki kakorkoli lahko doprinesejo k boljšemu bodisi izvajanju programov, kakovosti 

storitev, bodisi razpoznavanju šole in odnosu le-te z okolico. Pri tem ne smemo pozabiti tudi 

na partnerstva z dobavitelji. Vsa ta partnerstva je treba negovati, jih vzdrževati in vrednotiti 

ter poskrbeti za medsebojno pretočnost informiranja. 

Upravljanje financ je še kako pomemben element za odličnost višjega strokovnega 

izobraževanja. Potrebna je natančna finančna strategija in planiranje z upoštevanjem 

zakonodaje in smotrne porabe zagotovljenih finančnih sredstev. Vodje s sodelavci bi morali 

spodbujati med vsemi akterji izobraževalne organizacije odgovoren odnos ter gospodarnost 

ter si prizadevati za spremljanje in iskanje dodatnih finančnih virov, kot so skladi, donacije, 

ipd. 

Upravljanje zgradb, opreme in materiala pomeni predvsem spodbujanje odgovornega odnosa 

vseh akterjev do sredstev šole, skrb za varno uporabo prostorov, čistilnih sredstev in ekološko 

osveščenost. Pomembno je tudi, da vodje s sodelavci načrtujejo vzdrževanje in izboljševanje 

sredstev šole na način, da so redno vzdrževana in optimalno uporabljena. Skupaj načrtujejo 

tudi morebitne investicije in nakupe. 

Za uporabo tehnologije je treba dobro načrtovanje in razvijanje strategije za upravljanje 

tehnologij v okviru strategije in politike šole. IKT se uporablja za poučevanje, usposabljanje 

študentov in za izboljšanje komunikacije. Potrebna so natančna določila varne uporabe za vse 

uporabnike z upoštevanjem enakopravne dostopnosti. Vodje s sodelavci stremijo tudi k 

preizkušanju novih tehnologij in njihovo koristnostjo ter se izobražujejo na tem področju. 

Skrbijo za natančen pregled nad tehnologijami in so pozorni na možnost zlorabe in jih 

preprečujejo.  

Kar se tiče izmenjave podatkov in informacij lahko rečemo, da vodje s sodelavci upravljajo s 

podatki v skladu s politiko in strategijo šole ter jih zbirajo in uporabljajo v skladu z načrti, 
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procesi upravljanja in poslovanja šole. Zagotavljajo njihovo točnost, urejenost, preglednost in 

varnost podatkov in informacij v skladu z zakonodajo.  

2.4.5 Procesi v višjem strokovnem izobraževanju 

Vodje s sodelavci vodijo in izboljšujejo procesno delovanje in njegovo izboljševanje v 

podporo svoji politiki in strategiji, da bi v čim večji meri izpolnili potrebe in pričakovanja 

študentov in drugih udeleženih strani ter zanje (in z njimi) ustvarjajo večjo vrednost (Ažman 

idr. 2008, 46–52).  

Preglednica 7:  Merila za izvajanje odličnosti procesov v višjem strokovnem 
izobraževanju 

NOSILEC/VIR / NALOGE 

Vodje s sodelavci procese sistematično načrtujejo, izvajajo, spremljajo in vrednotijo 

− Vodje s sodelavci načrtujejo ključne in vse druge procese, ki so potrebni za izvajanje politike in 
strategije šole; uvajajo kazalnike procesov in postavljajo cilje delovanja; procese nenehno 
preverjajo, vrednotijo in analizirajo; o ugotovitvah se pogovarjajo in procese izboljšujejo, v to pa 
vključujejo tudi druge udeležence (študente in druge partnerje). 

− Vodje s sodelavci vzpostavljajo sistem aktivnosti za upravljanje procesov določajo, kako je nek 
proces dokončan, kdo in kdaj v njem sodeluje. 

− Vodje s sodelavci vzpostavljajo sistem aktivnosti za usklajevanje, povezanost in usklajenost. 

− Vodje s sodelavci vlagajo največ moči v ključne procese, za katere je še posebej pomembno, da 
v dobro študenta sodelujejo vsi, ki so del cilja. Ti procesi vključujejo večino zaposlenih in 
omogočajo študentom kar največji uspeh. Ti procesi so:  

− izobraževalni (študijski) proces, kot so: predavanja, seminarske in laboratorijske vaje, 
praktično izobraževanje, strokovne ekskurzije, delo v šolski knjižnici, projektno delo; 

− sodelovanje s študenti, podjetji in širšo družbeno skupnostjo; 

− strokovna rast zaposlenih in njihov razvoj; 

− delo referata; 

− delo šolske knjižnice; 

− razvoj novih programov, postopkov dela in izvajanje projektov. 

− Vodje s sodelavci vzpostavljajo sodelovalno, odprto klimo, »učečo se šolo« (napake so vir 
učenja) tako, da so učitelji in drugi pedagoški delavci za svoje delo ustrezno usposobljeni in 
imajo visoko poklicno samozavest, znajo in zmorejo izmenjevati svoje izkušnje in svoje delo 
reflektirati, ga sami evalvirati in izboljševati. 

− Vodje s sodelavci načrtujejo različne vsebine, oblike in načine dela s študenti; vsebine modulov 
in prosto izbirnih predmetov. 

− Vodje s sodelavci načrtujejo, izvajajo in vrednotijo podporne procese: kadrovske, materialne 
(vzdrževanje, investicije), nepedagoške storitve in načrtujejo ukrepe v primeru naravnih in 
drugih nesreč.  

Vodje s sodelavci po potrebi procese obvladujejo in jih izboljšujejo, da bi v celoti zadovoljili 
interesom zaposlenih, študentov in drugih udeleženih strani ter ustvarjali zanje povečano vrednost. 

− Vodje s sodelavci zagotavljajo kakovostno vodenje sistemov na področju kadrov, študentov, 
individualnih in šolskih ciljev tako, da natančno opredelijo, kdo je komu za kaj odgovoren in 
soglasno načrtujejo kazalnike, kriterije uspeha, evalvacije in postopke uvajanja sprememb 
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(nosilci, pogoji, termini, načini). 

− Vodje s sodelavci spodbujajo vse udeležence v šoli k razmisleku o prednostih in priložnostih 
šole na posameznih področjih; predloge in pobude za uvajanje novih pristopov k poučevanju in 
doseganju kompetenc, dokumentirajo, ovrednotijo njihovo smiselnost in jih prednostno 
razvrščajo. 

− Vodje s sodelavci skladno z usmeritvami in razvojnimi načrti šole ustanavljajo strokovne aktive 
za določena področja v šoli in uvajajo spremembe načrtno, s soglasjem vseh, postopoma, jih 
redno spremljajo in po potrebi prilagajajo, evalvirajo učinke ter o njih sproti obveščajo vse 
udeležence. 

− Vodje s sodelavci natančno opredelijo, kdo je komu za kaj odgovoren in soglasno načrtujejo 
kazalnike, kriterije uspeha, evalvacije in postopke uvajanja sprememb (nosilci, pogoji, termini, 
načini). 

− Vodje s sodelavci spodbujajo ustvarjalnost in inovativnost vseh udeležencev in zagotavljajo 
nosilcem nalog in drugim posameznikom, timom ter celotnemu kolektivu ustrezno predhodno in 
sprotno usposabljanje (znanje, spretnosti, veščine) ter spodbujajo samoizobraževanje. 

− Vodje s sodelavci za vsakega študenta (in skupaj z njim) jasno začrtajo sistem postavljanja, 
spremljanja in vrednotenja njegovih ciljev ter obveščanja/pogovora o njih (individualizirani 
program, študentov portfolio). 

− Vodje s sodelavci načrtujejo, spremljajo in vrednotijo cilje na ravni šole s pomočjo primerjav 
nacionalnih in evropskih standardov ter sorodnih in lokalnih šol ter se o njih pogovarjajo. 

− Vodje s sodelavci zagotavljajo, da vodi spreminjanje procesov k bolj učinkovitemu izvajanju 
izbranih procesov in k načrtovanim končnim ciljem, h kakovostnejšemu znanju in razvoju 
vsakega študenta.  

Vodje s sodelavci načrtujejo in izboljšujejo vzgojno-izobraževalno delo v skladu s potrebami in 
pričakovanji zaposlenih, študentov in drugih odjemalcev. 

− Vodje s sodelavci med vsemi udeleženci v šoli in pri partnerjih s svojim zgledom vzpodbujajo 
pozitivno klimo izmenjave informacij, cenijo stališča in mnenje uporabnikov, jih učinkovito 
pridobivajo ter z vključevanjem vseh udeležencev dvigujejo kakovost medsebojnih odnosov in 
iščejo učinkovitejše poti za doseganje drugih načrtovanih ciljev. 

− Vodje s sodelavci sistematično in na različne načine pridobivajo povratne informacije od vseh 
udeležencev: zaposlenih, študentov, partnerjev in drugih (anketa, intervju, SWOT analiza, 
študentov portfolio, pogovor, sestanki, konzultacije za študente, Svet šole, sestanki aktivov in 
predavateljskih zborov, sestanki študentske skupnosti ipd.) s ciljem spoznavati njihove sedanje 
in prihodnje potrebe, pričakovanja, zaznave in zadovoljstvo. 

− Vodje s sodelavci vzpostavijo in razvijajo metodologijo za sistematično in primerljivo 
(generacije, preko več študijskih let) pridobivanje povratnih informacij in njihovo analizo ter za 
oblikovanje veljavnih, zanesljivih, objektivnih in občutljivih instrumentov za merjenje (anketni 
vprašalniki, intervjuji). 

− Vodje zaposlene ustrezno usposabljajo za evalviranje in samoevalviranje ter poskrbijo za druge 
materialne (instrumenti, računalniški programi, dostop do računalnikov) ter časovne pogoje za 
izpeljavo evalvacij in obdelavo pridobljenih podatkov. 

− Vodje s sodelavci pridobljene podatke učinkovito umeščajo v načrtovanje in spreminjanje dela 
na vseh področjih in ravneh šole; jih skladno z zakonodajo varno hranijo in obveščajo (dajejo 
povratno informacijo) vprašane udeležence v skladu z vsebino in namenom. 

− Vodje s sodelavci vzpostavijo in izboljšujejo sistem ravnanja s pritožbami vseh udeležencev 
(kdo – pristojnosti, kdaj – roki, kako hitro – odzivni čas, način obravnave, dokumentiranje, 
reševanje, posledice, obveščanje), pritožbe analizirajo, grupirajo in ugotovitve primerjajo skozi 
več let.  

Vodje s sodelavci vzgojno-izobraževalno delo izvajajo in spreminjajo v skladu z zahtevami 
zakonodaje in stroke. 
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− Vodje s sodelavci spremljajo spremembe šolske zakonodaje in se ustvarjalno odzivajo nanje ter 
jih smiselno vključujejo v svoje vzgojno-izobraževalno in drugo delo ter si prizadevajo za 
aktiven vpliv na šolsko strategijo, politiko in zakonodajo. 

− Vodje s sodelavci se udeležujejo strokovnih srečanj ustanov (npr. CPI, skupnosti višjih 
strokovnih šol, projektnih nalog na državni ravni, npr. projekt Impletum). 

− Vodje s sodelavci skrbijo, da so zakonodaja, pravilniki, uradni listi, okrožnice in druga 
dokumentacija (npr. katalogi znanj – študijski programi) dostopni vsem udeleženim stranem, ki 
se jih vsebine tičejo. 

− Vodje s sodelavci vse udeležene strani vključujejo v razpravo o spremenjenih zahtevah in 
predlogih (ravnatelja, predavatelje in študente ...), ki spremembe uvajajo in/ali občutijo njihove 
posledice, v skladu z njihovimi pristojnostmi in zmožnostmi. 

− Vodje s sodelavci vse udeležene strani tekoče in učinkovito obveščajo znotraj in zunaj šole o 
ciljih, vsebinah, uvajanju in posledicah/rezultatih sprememb. 

Vodje s sodelavci in študenti iščejo, vzpostavljajo in izboljšujejo partnerske odnose z okoljem in z 
drugimi odjemalci, da bi lahko uresničili nekatere cilje, ki so del kurikuluma. 

− Študente usposabljajo za državljansko vlogo, socialne vloge s ciljem, da s pomočjo izkušnje 
prevzemajo del odgovornosti za vzdrževanje, napredek in izboljšave določenih segmentov v 
okolju: prostovoljno delo, skrb za naravno okolje in kulturno dediščino, dejavna vključenost v 
projekte lokalne skupnosti in aktivno delovanje v združenjih in organih s političnim vplivom. 

− Študenti razvijajo strpnost do drugačnosti: izmenjave obiskov študentov iz šol iz različnih regij, 
okolij, držav; ekskurzije. 

− Študentje spodbujajo socialni razvoj: prostovoljno socialno delo – pomoč starejšim, otrokom s 
posebnimi potrebami, invalidom, učna pomoč sošolcem. 

− Študentom omogočajo spoznavanje lastnih poklicnih interesov in zaposlitvenih možnosti v 
okolju: študenti obiščejo podjetja, gostje iz podjetij predstavijo svoje delo, študenti opravljajo 
praktično izobraževanje v podjetjih. 

− Študentom omogočajo razvijanje posebnih talentov in interesnih področij, ki jih šola sama ne 
more (mentorji iz drugih šol, fakultet, podjetij, inštitutov; delavnice). 

− Vsi udeleženci v procesu vabijo v te aktivnosti druge partnerje, da po svojih močeh prispevajo k 
doseganju opisanih ciljev; sodelovanje načrtujejo, ga izvajajo, spremljajo, vrednotijo in skrbijo 
za izmenjavo povratnih informacij. 

− Pri pomoči študentom po potrebi sodelujejo z zunanjimi svetovalnimi, socialnimi, zdravstvenimi 
in drugimi ustanovami, s centri in posamezniki.  

Vir: Ažman idr. 2008, 46–52. 

Za odličnost procesov v višjem strokovnem izobraževanju so ključni elementi sistematično 

načrtovanje, izvajanje, spremljanje in vrednotenje procesov, obvladovanje in izboljševanje 

procesov, načrtovanje in izboljševanje vzgojno izobraževalnega dela, spremljanje in izvajanje 

vzgojno izobraževalnega dela v skladu z zakonodajo in stroko ter vzpostavljanje in 

izboljševanje partnerskih odnosov.  

Pri sistematičnem načrtovanju, izvajanju, spremljanju in vrednotenju procesov lahko rečemo, 

da so v ta proces vključeni vsi akterji, od zaposlenih do staršev. Ključni proces je poučevanje, 

osredotočeno na individualnega študenta, da bi bil pri učenju čim bolj aktiven in se čim več 

naučil. Bistvo je, da študentje uspešno končajo študij in imajo željo po konstantnem dodatnem 

izobraževanju. Razvijati in soustvarjati je treba njihovo individualno nadarjenost v skladu z 

njihovimi interesi tako znotraj kot zunaj šole. Pomembno je pridobivati povratne informacije 
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na podlagi zunanjih formalnih evalvacij in tudi pridobiti informacije vseh akterjev za 

izboljševanje procesov. Določiti je treba tudi skrbnike procesov ter skrbno načrtovati, izvajati 

in vrednotiti podporne procese.  

Obvladovanje in izboljševanje procesov je predvsem zagotavljanje kakovostnega vodenja 

vseh sistemov ter natančno določanje kazalnikov. Vodje s sodelavci spodbujajo vse akterje, 

da razmišljajo o iskanju prednosti, pomanjkljivosti in rešitev. Spodbujajo tudi ustvarjalnost in 

inovativnost udeležencev. Usmerjeni so k primerjanju dobrih praks iz mednarodnih šol.  

Za načrtovanje in izboljševanje vzgojno izobraževalnega dela vodje s sodelavci s svojim 

zgledom vplivajo na pozitivno klimo in stremijo h kakovosti medsebojnih odnosov vseh 

akterjev. Pridobivajo tudi povratne informacije na podlagi vnaprej določene sistematične in 

primerljive metodologije na podlagi večletnega delovanja. Ne smemo pozabiti še na 

samoevalvacijo ter evalvacijo vseh zaposlenih ter pridobivanje informacij o končnih podatkih 

ter s pomočjo teh podatkov načrtovati in spreminjati vsa dela na vseh področjih šole za katere 

je to potrebno. Prav tako je treba izboljševati sistem reklamacij oziroma pritožb vseh akterjev 

ter jih korektno reševati. 

Poleg zgoraj naštetega morajo vodje in sodelavci vedno vzgojno-izobraževalno delo izvajati v 

skladu z zakoni, strategijo in politiko šole ter jo konstantno spremljati in se udejstvovati 

raznih strokovnih srečanj in biti v koraku s časom. Za to sta še toliko bolj pomembna tudi 

informiranost ter sodelovanje vseh akterjev pri morebitnih spremembah. 

Vsi akterji skupaj stremijo k odličnim partnerskim odnosom tako v bližnji kot širši okolici in 

tako omogočajo študentom spoznavanje lastnih poklicnih interesov, skrb za okolje v širšem 

pomenu besede, spodbujajo njihov socialni razvoj in strpnost do drugačnosti. 

2.4.6 Rezultati – odjemalci v višjem strokovnem izobraževanju 

Vodje in drugi pedagoški delavci v sodelovanju z drugimi partnerji omogočajo študentom, da 

dosegajo izredne rezultate v skladu z dogovorjenimi vrednotami in cilji. V ta namen redno 

spremljajo in vrednotijo njihova stališča in rezultate (Ažman idr. 2008, 53–57).  

Kazalniki dojemanja: ti kazalniki kažejo, kako študenti in drugi odjemalci (delodajalci, 

mentorji v podjetjih, kjer študentje opravljajo praktično izobraževanje) zaznavajo dodano 

vrednost izvajanih procesov s svojega vidika in šolo (poučevanje, učenje, klima, vzgoja, 

vodenje, organizacija, materialni pogoji). Vrednotimo jih s pomočjo stališč, ki jih dobimo npr. 

z anketiranjem študentov in drugih ciljnih skupin, iz zapisnikov ipd.  
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Preglednica 8: Merila za izvajanje odličnosti rezultatov – kazalniki dojemanja v višjem 
strokovnem izobraževanju 

KAZALNIKI DOJEMANJA / NALOGE ZA PREVERJANJE 

Z vidika študenta lahko merimo zadovoljstvo dojemanja z naslednjimi kazalniki. 
− Zadovoljstvo z usvojenim vseživljenjskim znanjem: trajnost, uporabnost; raven kompetenc: 

kritično mišljenje, reševanje problemov, učenje učenja, socialne spretnosti, reševanje konfliktov, 
načrtovanje kariere ipd. 

− Samopodoba. 

− Zadovoljstvo s povprečno oceno.  
− Zadovoljstvo z drugimi rezultati (tekmovanja, samostojni projekti). 

− Motivacija za učenje. 

− Zadovoljstvo s poučevanjem: vsebine, metode in oblike dela, gradivo, uporaba učne tehnologije. 
− Načini, pogostnost, pravičnost preverjanja in ocenjevanja znanja in kompetenc. 

− Doživljanje zahtevnosti težavnosti šole, obremenjenost z delom doma, kreditno ovrednotenje po 
sistemu ECTS. 

− Odnosi, počutje in komunikacija v letniku in šoli. 

− Možnost dajanja in udejanjanja lastnih pobud (npr. v okviru študentske skupnosti). 
− Upoštevanje individualnih potreb in interesov študenta (npr. status, športnika) v okviru danih 

možnosti. 
− Zadovoljstvo s svetovanjem in podporo predavateljev, tutorjev in drugih. 

− Šolska pravila, odnos do obiska predavanj in vaj. 

− Vodenje in organiziranost šole. 
− Finančne obveznosti do šole. 

− Materialni pogoji šole. 

Z vidika šole lahko merimo zadovoljstvo z naslednjimi kazalniki. 
− Stališča študentov o vodenju, politiki, strategiji, načelih in organiziranosti šole.  

− Stališča študentov o organiziranosti in aktivnosti študentov v študentski skupnosti šole. 
− Stališča študentov o politiki in strategiji šole. 

− Zadovoljstvo študentov s kakovostjo predavanja: vsebine, metode in oblike, gradivo, uporaba 
učne tehnologije. 

− Stališča študentov o odnosih, komunikaciji, sodelovanju. 

− Stališča študentov o spoštovanju pravil, o vzgojnih ukrepih, o doslednosti in enotnosti. 
− Stališča študentov o veljavnih šolskih pravilih in možnostih vključevanja v izboljševanje le-teh 

(kodeks obnašanja). 

− Stališča študentov v zvezi z ukrepanjem v primeru kršitev šolskih pravil. 
− Stališča študentov o reševanju pritožb. 

− Stališča študentov o načinih in kakovosti obveščanja. 
− Stališča študentov o klimi, odnosih, zaupanju, počutju ipd. v šoli. 

− Stališča študentov o finančnih obveznostih do šole. 

− Stališča študentov o materialnih pogojih v šoli. 
− Stališča študentov o varnosti v šoli. 

− Stališča študentov o čistoči v šoli. 

− Pripravljenost študentov, da pohvalijo ali priporočijo šolo drugim. 

Vir: Ažman idr. 2008, 53–57. 
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Na podlagi zgornje preglednice lahko razberemo, kateri so ključni kazalniki dojemanja 

odličnosti glede rezultatov odjemalcev v višjem strokovnem izobraževanju, ki jih razberemo 

iz anket, pohval, pritožb itd. Merimo jih lahko z dveh stališč: s stališča študenta in šole. Pri 

tem je pomembno tudi primerno število oziroma odstotek analiziranih podatkov, da so 

podatki optimalni. 

S stališča študenta ni pomembno le to, kako je študent zadovoljen z samim programom in 

zaposlenimi, temveč merimo odličnost širše. Pomembni kazalnik je tudi zadovoljstvo z 

usvojenim vseživljenjskim znanjem, motiviranost, uporaba učne tehnologije, upoštevanje 

individualnih potreb, možnosti dajanja lastnih pobud in aktivno sodelovanje pri izboljšavi 

vseh procesov šole za dosego skupnih ciljev.  

S stališča šole lahko rečemo, da kazalnike iščemo pri študentih in njihovih starših in mnenju 

oziroma stališčih o širših segmentih šole (od kakovosti pouka do varnosti, čistoče itd.).  

Kazalniki delovanja so notranji kazalniki, ki jih vodje in drugi pedagoški delavci uporabljajo 

za spremljanje, razumevanje, napovedovanje in izboljšanje kazalnikov dojemanja in svojega 

pedagoškega in strokovnega dela (predavanja, vaje, klima, vodenje, organizacija, materialni 

pogoji) ter za predvidevanje dojemanja zunanjih odjemalcev (Ministrstvo za šolstvo in šport, 

fakultete, zavodi). Uporabljamo jih za ugotavljanje vmesnih rezultatov procesov. Podatke 

pridobimo iz programov za vodenje evidenc študentov (vpis, evidenca, računovodstvo, 

knjižnica), poročil mentorjev, strokovnih aktivov ipd. 

Preglednica 9:  Merila za izvajanje odličnosti rezultatov – kazalniki delovanja v višjem 
strokovnem izobraževanju 

KAZALNIKI DELOVANJA / VIR PODATKOV 

Kazalnike delovanja z vidika študentov lahko izmerimo z naslednjimi parametri: 

− Z osvojenim vseživljenjskim znanjem: trajnost, uporabnost, raven kompetenc: kritično mišljenje, 
reševanje problemov, učenje učenja, socialne spretnosti, reševanje konfliktov, načrtovanje 
kariere ipd. 

− Z ocenami po predmetih, po posameznih modulih in oceni diplomske naloge. 

− Z dosežki (s področja znanja in drugih področij): na tekmovanjih v šoli, regiji, državi, v 
mednarodnem okolju. 

− Z uspehi na natečajih, razpisih. 

− S pohvalami, priznanji. 

− Z identifikacijo nadarjenosti; posebnostmi iz portfolia študenta. 

− Z udeležbo na predavanjih in vajah. 
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Kazalnike delovanja z vidika šole lahko izmerimo z naslednjimi parametri: 

− S številom prijavljenih in vpisanih študentov: učni uspeh, priznanja, identifikacija nadarjenosti, 
regije. 

− S številom vpisanih študentov po predhodnih šolah in oddaljenosti (občine).  

− S številom študentov s posebnimi potrebami.  

− S številom prošenj za vpis. 

− Glede na interes študentov za vpis. 

− Z deležem obiska predavanj in vaj s strani študentov. 

− S povprečnimi ocenami študentov – primerjava z drugimi šolami, raven države; primerjava z 
drugimi primerljivimi šolami, državno povprečje. 

− S številom študentov s statusi, vrste statusov. 

− S številom študentov, vključenih v različne oblike (tečaji, ekskurzije, izmenjave). 

− S številom študentov, vključenih v projekte. 

− S številom in razlogi neuspešnih študentov, osip, prehodnost. 

− S številom študentov, ki imajo štipendije. 

− S številom študentov, včlanjenih v šolsko knjižnico in številom izposojenih knjižničnih enot. 

− Z obveščenostjo študentov: število, pravočasnost in vsebina okrožnic, tiskane brošure, internetna 
obvestila. 

− S številom predlogov študentov za izboljšave. 

− S številom študentov, ki v rednem času zaključijo šolanje. 

− S številom študentov, ki nadaljujejo študij in kje. 

− S številom študentov, ki se po končani šoli zaposlijo (ali so brezposelni); številom študentov, ki 
se vračajo v šolo (ALUMNI ipd.). 

− S številom izpeljanih projektov na pobudo študentov. 

Vir: Ažman idr. 2008, 53–57. 

S prejšnje preglednice lahko razberemo, kateri so ključni kazalniki delovanja odličnosti glede 

rezultatov odjemalcev v višjem strokovnem izobraževanju. Tudi pri kazalnikih delovanja 

lahko merimo na dveh ravneh: na ravni študentov ter šole. 

Kazalniki na ravni študentov so predvsem uspehi na natečajih, pri ocenah, na eksternih 

preverjanjih znanja, medtem ko so kazalniki odličnosti na ravni šole predvsem število 

vpisanih študentov, priznanja za učni uspeh študentov, število študentov s štipendijami, 

številom študentov, ki se po uspešnem končanju šole zaposlijo itd. 

2.4.7 Rezultati – zaposleni v višjem strokovnem izobraževanju 

Vodje s sodelavci spremljajo in vrednotijo stališča, motivacijo, zadovoljstvo in rezultate vseh 

zaposlenih na šoli. 

Kazalniki dojemanja kažejo, kako zaposleni zaznavajo svojo vlogo v šoli: motiviranost, 

vključenost v doseganje poenotenih ciljev, zadovoljstvo/počutje in profesionalni razvoj. 
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Zaznave vrednotimo s pomočjo stališč, ki jih dobimo npr. z anketami, intervjuji, s 

strukturiranimi vprašalniki, pogovori z zaposlenimi ipd (Ažman idr. 2008, 58-60).  

Kazalniki delovanja so notranji dejavniki, ki jih zaposleni uporabljajo za spremljanje, 

razumevanje, napovedovanje in izboljšanje svojega dela (lahko vključujejo dosežke 

zaposlenih, strokovnih aktivov in celotnega kolektiva šole. 

Preglednica 10: Merila za izvajanje odličnosti rezultatov – zaposlenih v višjem 
strokovnem izobraževanju 

NOSILEC/VIR / NALOGE 

Z vidika zaposlenih lahko merimo zadovoljstvo dojemanja z naslednjimi kazalniki: 

− Profesionalna usposobljenost (kompetentnost) za delo. 

− Možnost in podpora za razvoj posameznikove poklicne kariere. 

− Priložnost za učenje in dosežke. 

− Možnost, da uravnoteži delo in druge vloge. 

− Počutje v kolektivu, odnos s sodelavci. 

− Zadovoljstvo z odnosi in delom podpornih služb (storitve računovodstva, čiščenja, tehnične 
podpore). 

− Podpora v času osebnih in profesionalnih stisk.  

− Način, pogostost, odprtost komuniciranja. 

− Sprejemanje vrednot, poslanstvo, vizija, politika in strategija šole. 

− Delitev odgovornosti, vključevanje, pooblaščanje, obremenjenost; možnost uvajanja lastnih idej 
in zamisli v delovanje šole. 

− Vodenje: vzor, spodbude, načrtovanje, organizacija, obveščanje. 

− Spoštovanje načela enakih možnosti in enakopravnosti. 

− Načini določanja posameznikovih ciljev in ocenjevanje uspešnosti; sistem nagrad, pohval, 
priznanj. 

− Ugodnost in storitve (rekreacija, zdravstvene storitve, zdrava prehrana, brezplačni obiski 
kulturnih prireditev). 

− Pogoji zaposlovanja. 

− Zdravstvene in varnostne razmere. 

− Varnost delovnega mesta (zagotovljeno delo). 

− Delovno okolje (materialni pogoji).  

Z vidika celotnega kolektiva lahko merimo zadovoljstvo dojemanja z naslednjimi kazalniki: 

− Politika in strategija šole, vrednote, poslanstvo, vizija, dolgoročni cilji; sistemi vodenja 
procesov; organiziranost in materialni pogoji dela. 

− Prednosti, slabosti in prioritete uvajanja sprememb. 

− Priložnosti za učenje in dosežke. 

− Odnosi, sodelovanje, počutje, komunikacija, zaupanje. 

− Pripravljenost za druženje v neformalnih situacijah. 

− Ravnanje vseh v skladu z dogovori: doslednost in enotnost. 

− Pravilniki: nagrajevanje, napredovanje, sankcioniranje. 

− Enotna podoba šole: videz stavbe zunaj in znotraj, gradiva, spletne strani. 
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− Partnerstva. 

− Okoljska politika šole. 

− Kakovost dela, ugled šole v okolju in med uporabniki. 

− To, ali je šola vzor drugim. 

− Vloga šole v skupnosti in družbi. 

Kazalnike delovanja z vidika zaposlenih lahko izmerimo z naslednjimi parametri: 

− Dejanska usposobljenost zaposlenih v primerjavi z zahtevano. 

− Uspešnost dopolnilnega usposabljanja za doseganje ciljev. 

− Izkazano znanje in zadovoljstvo študentov in drugih uporabnikov. 

− Pohvale, nagrade in priznanja, podeljena od zunaj. 

− Objavljeni znanstveni, strokovni in drugi članki, učbeniki, priročniki itd., strokovna 
udejstvovanja posameznikov: gostujoča predavanja na konferencah, seminarjih, v študijskih 
skupinah itd. 

− Pojavljanje posameznikov (pogostnost, teme) v medijih (TV, radio, časopisi).  

Z vidika strokovnih aktivov lahko merimo zadovoljstvo delovanja z naslednjimi kazalniki: 

− Vključevanje zaposlenih v razvojne time (število vključenih, pripravljenost za vključevanje). 

− Rezultati dela strokovnih aktivov. 

− Pohvale, priznanja za dosežke strokovnih aktivov. 

Z vidika celotnega kolektiva lahko merimo zadovoljstvo delovanja z naslednjimi kazalniki: 

− Kadrovska dejstva: število predavateljev glede na normativ, starost, spol, število študentov na 
predavatelja, število ur obveznosti na predavatelja, obremenjenost z dodatnimi nalogami, število 
projektov na predavatelja.  

− Višina izobrazbe zaposlenih. 

− Kakovost (število, vrsta) dopolnilnih usposabljanj. 

− Število zaposlenih s strokovnimi nazivi. 

− Število zaposlenih, vključenih v strokovne projekte v šoli in izven nje (tudi vsebina). 

− Sodelovanje zaposlenih pri dajanju predlogov (št. predlogov na zaposlenega). 

− Pripravljenost za izobraževanje in usposabljanje (št. vključenih v krajša in daljša izobraževanja). 

− Točnost prihoda v službo, predavalnico, na sestanke itd. 

− Udeležba na sestankih (pedagoške konference, ocenjevalne konference, timski sestanki, 
oddelčne konference; spoštovanje skupnih dogovorov; količina samostojno pridobljenih 
finančnih in drugih sredstev (evropski strukturni skladi, razpisi, sponzorji). 

− Pohvale, nagrade in priznanja, podeljena od zunaj. 

− Število ponudb za (razpisano) delovno mesto. 

− Razlogi za odsotnost in bolniškimi izostanki, številom in vrsto poškodb pri delu. 

− Fluktuacija in zvestoba kadrov. 

− Število pritožb in vzroki zanje. 

− Stavke. 

− Uporaba ugodnosti in bonitet, ki jih nudi šola. 

− Članki v časopisih, s pojavljanjem v medijih (TV, radio).  

Vir: Ažman idr. 2008, 53–57. 

Na podlagi prejšnje slike lahko razberemo, kateri so ključni kazalniki dojemanja in delovanja 

odličnosti glede rezultatov zaposlenih v višjem strokovnem izobraževanju. Pri kazalnikih 
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dojemanja in delovanja lahko merimo s treh stališč oziroma ravni: s stališča/ravni zaposlenih, 

strokovnih aktivov in celotnega kolektiva.  

Tako pri kazalnikih dojemanja s stališča zaposlenega merimo kompetentnost za delo, počutje 

v kolektivu, osebno zadovoljstvo, pogoje zaposlovanja, delovno okolje, nagrajevanje itd. 

Medtem ko s stališča strokovnih aktivov merimo usposobljenost za timsko delo, vpliv aktivov 

na delo šole, zadovoljstvo z rezultati in nagradami za delo itd. S stališča celotnega kolektiva 

lahko rečemo, da so kazalniki dojemanja stališča do politike in strategije šole, njenih vrednot, 

organiziranosti, odnosov, komunikacije, pravilnikov, okoljske politike, vloge šole v skupnosti 

itd. 

Kazalniki delovanja na ravni zaposlenega so dejanska usposobljenost le-teh v primerjavi z 

zahtevano, uspešnost dopolnilnega usposabljanja, izkazano znanje in zadovoljstvo študentov 

in drugih uporabnikov, objavljeni članki, pojavljanje v medijih, pohvale, nagrade itd. Na ravni 

strokovnih aktivov so ti kazalniki predvsem vključevanje zaposlenih v razvojne time, njihovi 

rezultati in pohvale, priznanja. Na ravni celotnega kolektiva pa govorimo o kadrovskih 

dejstvih, o kakovosti dopolnilnih usposabljanj, o številu zaposlenih s strokovnimi nazivi, 

fluktuaciji in zvestobi kadrov, o stavkah itd. 

2.4.8 Rezultati – družba v višjem strokovnem izobraževanju 

Vodje s sodelavci redno spremljajo in vrednotijo rezultate, ki jih dosegajo v lokalni in širši 

(mednarodni) skupnosti. Ti kazalniki kažejo, kako družba zaznava šolo (delodajalci, mentorji 

v podjetjih, kjer študentje opravljajo praktično izobraževanje); zaznavajo dodano vrednost 

izvajanih procesov s svojega vidika in šolo (poučevanje, učenje, klima, vzgoja, vodenje, 

organizacija, materialni pogoji). (Dobimo jih npr. iz anket, poročil, člankov v tisku, na javnih 

srečanjih, od predstavnikov javnosti, državnih organov). Kazalniki lahko izražajo stališča 

posameznikov (partnerjev, zunanjih odjemalcev), skupin ali organizacij, povezanih s šolo 

(Ažman idr. 2008, 61–62). 

Preglednica 11: Merila za izvajanje odličnosti rezultatov – družbe v višjem strokovnem 
izobraževanju 

NOSILEC/VIR / NALOGE 

Z vidika zaposlenih lahko merimo zadovoljstvo dojemanja z naslednjimi kazalniki: 

− Profesionalna usposobljenost (kompetentnost) za delo. 

− Možnosti in podpora za razvoj posameznikove poklicne kariere. 

− Priložnosti za učenje in dosežke. 

− Možnosti, da uravnoteži delo in druge vloge. 

− Počutje v kolektivu, odnosi s sodelavci;  

− Zadovoljstvo z odnosi in delom podpornih služb (storitve računovodstva, čiščenja, tehnične 
podpore). 
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− Podpora v času osebnih in profesionalnih stisk.  

− Načini, pogostnost, odprtost komuniciranja. 

− Vključenost v vrednote, poslanstvo, vizijo, politiko in strategijo šole. 

− Delitev odgovornosti, vključevanje, pooblaščanje, obremenjenost; možnosti uvajanja lastnih idej 
in zamisli v delovanje šole. 

− Vodenje: vzor, spodbude, načrtovanje, organizacija, obveščanje. 

− Spoštovanje načela enakih možnosti in enakopravnosti. 

− Načini določanja posameznikovih ciljev in ocenjevanje uspešnosti; sistem nagrad, pohval, 
priznanj. 

− Ugodnosti in storitve (rekreacija, zdravstvene storitve, zdrava prehrana, brezplačni obiski 
kulturnih prireditev).  

− Pogoji zaposlovanja. 

− Zdravstvene in varnostne razmere. 

− Varnost delovnega mesta (zagotovljeno delo). 

− Osnovna plača in dodatno nagrajevanje. 

− Delovno okolje (materialni pogoji).  

Z vidika strokovnih aktivov lahko merimo zadovoljstvo dojemanja z naslednjimi kazalniki: 

− Usposobljenost za timsko delo; motiviranost za delo. 

− Kakovost medsebojnega sodelovanja in zadovoljstvo z rezultati. 

− Možnosti uvajanja lastnih idej in zamisli v delovanje šole. 

− Vpliv na celotno delo šole. 

− Podpora vodstva, organiziranost, materialni in drugi pogoji za delo. 

− Zadovoljstvo z rezultati in nagrada za delo. 

Z vidika posameznikov, skupin ali organizacij lahko merimo zadovoljstvo dojemanja z naslednjimi 
kazalniki: 

− Pomen določene šole za učenčevo nadaljnje življenje, šolanje; kakovost šole (poučevanje, 
učenje, odnosi, vzgoja, rezultati). 

− Možnosti, ki jih šola nudi zainteresiranim posameznikom in organizacijam iz okolja (oddajanje 
prostorov, tečaji, izobraževanje, storitve). 

− Vključevanje šole v prostovoljno socialno in drugo delo v širši skupnosti. 

− Odprtost šole za obiske in izmenjave obiskov. 

− Informiranje lokalne in širše skupnosti o svojem delu.  

− Način, kako šola vključuje lokalno skupnost v izobraževanje in usposabljanje. 

− Vključevanje organov skupnosti v ustrezne aktivnosti. 

− Podpiranje športa in rekreacije; vpliv šole na lokalno, regionalno, nacionalno in širšo politiko in 
gospodarstvo. 

− Odnosi šole s pristojnimi organi oblasti. 

− Odnos šole do okolja: urejenost njene okolice, zmanjševanje, ločevanje in odstranjevanje 
odpadkov in embalaže, skrb za nevarne odpadke, poraba virov (elektrika, voda ...).  

Kazalnike delovanja z vidika posameznikov, skupin ali organizacij lahko izmerimo z naslednjimi 
parametri: 

− Občine (bližina), bivališča zaposlenih (število zaposlenih, ki stanujejo v bližini šole). 

− Število študentov iz lokalne skupnosti in iz lokalnih predhodnih šol.  

− Število in vsebina stikov s šolami iz piramide (pred in po), srednje in osnovne šole. 
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− Število zahval, pohval, nagrad lokalne skupnosti šoli. 

− Število, vsebina pritožb lokalne skupnosti in ravnanje z njimi; število in vsebina srečanj 
predstavnikov šole s partnerji in z zunanjimi odjemalci, obiski; število, področja in rezultati 
partnerstev. 

− Število akcij (čistilne akcije, razstave, predstave, koncerti, športna srečanja, dan odprtih vrat, 
obletnice ipd.) in število prostovoljcev, vključenih v prostovoljno delo v lokalni in širši 
skupnosti.  

− Število člankov in drugih načinov obveščanja širše skupnosti o delu šole (lokalni časopisi, radio, 
TV, spletni časopisi in spletne strani) in člankov o lokalni in širši skupnosti v šolskem časopisu. 

− Vključenost predstavnikov skupnosti v organe šole in predstavnikov šole v organe širše 
skupnosti. 

− Število, vsebina, rezultati stikov z lokalnimi trgovinami, knjižnicami, klubi, društvi, policijo, 
zdravstvenimi domovi, svetovalnim centrom, itd. 

Vir: Ažman idr. 2008, 53–57. 

Kazalniki dojemanja in delovanja za družbeno odgovornost šole se merijo s stališči/dosežki 

posameznikov, skupin ali organizacij. 

Kazalniki dojemanja za družbeno odgovornost so enaki za posameznika, skupine in tudi 

organizacije. To so na primer: pomen konkretne šole za študentovo nadaljnje življenje, 

šolanje, kakovost šole, možnosti, ki jih nudi šola zainteresiranim posameznikom ali 

organizacijam iz okolja, odprtost šole za obiske in izmenjavo, podpiranje športa, vpliv šole na 

regionalno, nacionalno in širšo politiko, informiranost okolice, odnos šole do okolja, okolice, 

organov oblasti itd.  

Kazalniki delovanja za družbeno odgovornost so prav tako enaki, ne glede na to, ali govorimo 

o posamezniku, skupini ali organizaciji. V tem primeru govorimo o raznih dosežkih, kot so 

število pohval, zahval, število študentov iz lokalne skupnosti, število in vsebina pritožb 

skupnosti in ravnanje z njimi, število in vsebina srečanj predstavnikov šole s partnerji itd., 

število člankov, obveščanje širše javnosti o delovanju šole itd.  

2.4.9 Ključni rezultati v višjem strokovnem izobraževanju 

Vodje s sodelavci ključne rezultate, ki jih dosegajo v skladu z načrtovano politiko in s 

strategijo, redno vrednotijo, kazalnike delovanja pa redno spremljajo. To so ključni rezultati, 

ki jih šola opredeli in sprejme v svoji politiki in strategiji. Dokazi za ključne, tudi finančne 

rezultate, so lahko različni (Ažman idr. 2008, 63–66). 
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Preglednica 12: Merila za izvajanje odličnosti klju čnih rezultatov v višjem strokovnem 
izobraževanju 

NOSILEC/VIR / NALOGE 

Ključni rezultati za dokazovanje delovanja na višji strokovni šoli 

− Vpisni pogoji novincev (ocene, priznanja).  

− Povprečna ocena opravljenih izpitov, napredek v znanju študentov vsako šolsko leto, povprečne 
ocene in napredek posameznika, nagrade in pohvale, ki so jih dosegli študenti na šolskih, 
regionalnih, državnih in na mednarodni ravni. 

− Podpora študentov pri študiju: konzultacije oz. govorilne ure za študente, tečaj učenja, vsebine, 
metode in oblike dela s študenti, ki spodbujajo učenje učenja. 

− Kako kakovostno so izpeljana predavanja, seminarske in laboratorijske vaje; poročila direktorja 
ali ravnatelja, šolske inšpekcije. 

− Poročila zunanje evalvacije ipd. 

− Odstotek izvedenih predavanj in vaj glede na načrtovanje.  

− Obisk predavanj in vaj (izostanki, opravičeni in neopravičeni, vzroki za izostanke).  

− Ponovno opravljanje izpitov, osip, izključitve, prepisi. 

− Osebnostni razvoj študentov (moralni, socialni, samopodoba). 

− Spoštovanje pravil, vedenje študentov (konflikti, kršenje pravil, vzgojni ukrepi). 

− Podpora študentom pri izbiri naslednje šole ali zaposlovanju: svetovanje, obiski gostov v šoli, 
obiski študentov v podjetjih. 

− Število študentov, ki nadaljujejo šolanje na visoki stopnji, zahtevnost šol, doseganje meril za 
vpis, uspešno opravljen prvi letnik nadaljnjega šolanja in drugi (longitudinalne spremljave). 

− Kako zaposleni spoštujejo zakonodajo (ravnajo v skladu z njo): poročila šolske inšpekcije, 
revizorja, sanitarne inšpekcije, varnostnega inženirja; ravnanje z dokumentacijo študentov in 
zaposlenih, spoštovanje rokov, pravil shranjevanja, vodenja, uničevanja dokumentacije. 

− Videz šole, urejenost okolice. 

− Obnašanje vseh v šoli do gostov: obveščanje, najava, sprejem – točnost, odnos. 

Ključni rezultati za dokazovanje finančnih rezultatov delovanja na višji strokovni šoli. 

− Gospodarna poraba sredstev v mejah odobrenih proračunskih sredstev.  

− Dodatna sredstva, vplačana prostovoljno: količina, poraba.  

− Prihodki in stroški iz projektov, natečajev, razpisov in drugih dodatnih sredstev. 

− Dolgovi šoli. 

− Finančne obveznosti šole. 

− Vložek v izboljševanje pogojev dela, učne tehnologije. 

− Usklajenost načrtovanja porabe sredstev v skladu z razvojno· programsko naravnanostjo šole in 
dejansko porabo. 

− Dolgoročno načrtovanje sredstev za lastne investicije. 

− Vložek v izobraževanje sodelavcev. 

− Sklad za študentske nagrade.  

− Količina sredstev, namenjenih vzdrževanju (popravila škode). 

Ključni kazalniki za dokazovanje delovanja na višji strokovni šoli. 

− Raven izvedbe predavanja in vaj posameznega predavatelja glede na načrte (hospitacije, 
samoevalvacije, ocene študentov); raznovrstnost obveznega študijskega programa. 

− Izbirnost programa. 
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− Diferenciacija in individualizacija znotraj rednega pedagoškega dela.  

− Raznovrstnost in ustvarjalnost v načinih poučevanja in podajanja snovi.  

− Raznovrstnost in pravičnost (poenotenje) preverjanja in ocenjevanja znanja. 

− Razporeditev predavateljev, del in nalog ter obremenjenosti.  

− Presojanje poučevanja in učenja, samoevalvacije in evalvacije drugih udeleženih strani, zunanje 
evalvacije. 

− Izboljšave na podlagi evalvacij, analiz, primerjav.  

− Raven dojemanja zadovoljitve temeljnih potreb vseh zaposlenih in uporabnikov glede prehrane, 
gibanja, varnosti, pripadnosti, smiselnosti (in samopotrjevanja) ter učinkovitosti 
(samorealizacija). 

− Vzgojna načela, spoštovanje pravil, (doslednost, poenotenost, pravičnost) pohvale, sankcije. 

− Raznovrstnost in prilagojenost individualnega svetovanja (tutorjev) študentom, predavateljev in 
vodstvu šole. 

− Uspešnost vzpostavljanja timov (team building).  

− Znanje, usposobljenost, motivacija, vključenost zaposlenih. 

− Normativi: število študentov na predavatelja, knjižničarja itd. 

− Število ur pedagoških obveznosti na predavatelja, obremenjenost predavateljev z dodatnimi 
nalogami. 

− Pripravljenost za izmenjavo znanja in izkušenj. 

− Medsebojno povezovanje in spoštovanje.  

− Raven storitev podpornih dejavnosti šole (svetovalna služba, knjižnica, računovodstvo, čiščenje, 
hišniška dela, vzdrževanje IKT) za vse udeležene strani – merimo z zadovoljstvom uporabnikov. 

− Število povezav z zunanjimi partnerji, vsebina, cilji, intenzivnost, zadovoljstvo, rezultati glede 
na vloženo delo.  

− Dodana vrednost za študenta in druge uporabnike. 

− Zahvale in podeljene nagrade s strani šole zunanjim sodelavcem in partnerjem.  

− Organizacija dela: urnik, sestanki. 

− Dostopnost, točnost, razumljivost informacij in načini obveščanja; zbiranje (baze), uporabljanje, 
preglednost, dostopnost, varovanje, arhiviranje in pravilno uničevanje podatkov. 

− Povratne informacije (kako so pridobljene, koliko, od koga, rednost, ravnanje z njimi).  

− Kakovostno upravljanje, vzdrževanje in posodabljanje. 

− Uvajanje novih tehnologij, učinki; število m2 prostora na študenta (predavalnice, učilnice,) in 
predavatelja (kabineti).  

− Kakovost in cena proizvodov in storitev dobaviteljev, število in vrsta izboljšav.  

− Kakovost, število (računalnikov na predavatelja in na študenta), vzdrževanje. 

Vir: Ažman idr. 2008, 53–57. 

Ključni rezultati delovanja so dokazi za ključne rezultate ter dokazi za ključne finančne 

rezultate. Ključni kazalniki delovanja so kazalniki procesov in ključnih rezultatov, ki so 

povezani s kakovostjo: poučevanja in učenja, odnosov, klime, počutja, zadovoljstva, 

človeškega kapitala, sodelovanja z notranjimi in zunanjimi sodelavci in partnerji, obveščanja 

ter materialnih pogojev šole. 
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Pri dokazih za ključne rezultate govorimo o vpisnih pogojih za nove študente, uspehu 

študentov pri diplomski nalogi ter nacionalnih in mednarodnih preverjanjih, podpori 

študentom, napredku v znanju vsako leto, obisku predavanj, osebnostnem razvoju študentov 

itd. Pomembni so tudi: število študentov, ki nadaljujejo študij na višji stopnji, obnašanje vseh 

akterjev na šoli do gostov, videz šole, ravnanje z dokumentacijo, spoštovanje zakonodaje 

zaposlenih itd. Poleg teh dokazov so ključnega pomena tudi finančni rezultati, ki še dodatno 

podkrepijo ali ovržejo odličnost šole. Pomembna so tudi: gospodarska poraba v mejah 

odobrenih proračunskih sredstev, dodatna sredstva, pridobljena iz drugih virov financiranja., 

prihodki in stroški projektov, usklajenost načrtovane porabe sredstev v skladu z razvojno 

programsko naravnanostjo šole in njeno dejansko porabo, dolgoročno načrtovanje sredstev za 

lastne investicije šole, vložek, ki ga šola porabi za izobraževanje zaposlenih ter sklad za 

pomoč otrokom in zaposlenim v stiski.  

Ključni kazalniki poučevanja in učenja so raven izvedbe pouka vsakega predavatelja glede na 

načrte, izbirnost programa, diferenciacija in individualizacija znotraj rednega pouka, 

raznovrstnost in pravičnost preverjanja ocenjevanja, presojanje poučevanja in učenja, 

samoevalvacije itd. Odnosi, klima, počutje in zadovoljstvo se merijo na ravni dojemanja 

zadovoljitve vseh zaposlenih glede njihovih temeljnih potreb ter človeškega kapitala, ki se 

meri z znanjem, usposobljenostjo, motivacijo in vključevanjem zaposlenih, normativi, 

medsebojnim povezovanjem in spoštovanjem, uspešnostjo vzpostavljanja timov med 

zaposlenimi itd. Nič manj niso pomembni kazalniki sodelovanja z notranjimi in zunanjimi 

sodelavci ter partnerji, ki jih lahko merimo glede na raven storitev podpornih dejavnosti šole, 

število zunanjih partnerjev (povezav in vsebino, kakovost, rezultati ...) itd. 

Ključni kazalnik je tudi obveščanje, ki je še kako pomembno in se ga meri na področju 

organizacije dela (urniki, sestanki ...) dostopnost, točnost, razumljivost informacij, kakovostna 

baza zbranih podatkov ter povratne informacije. Materialni pogoji: šole morajo biti 

kakovostno upravljane, vzdrževane, posodobljene, s prostorsko zadovoljivimi pogoji ter 

kakovostno in številčno zadostnostjo učnih tehnologij.  

V zaključku teoretičnega dela ponovimo, da je Model odličnosti EFQM model za 

zagotavljanje poslovne odličnosti Evropskega sklada za upravljanje kakovosti. Sestavlja ga 

devet načel, ki so zajeta v Modelu EFQM in služijo za ocenjevanje poslovne odličnosti 

podjetja. V nadaljevanju je opravljena študija primera uvajanja modela odličnosti na eni 

izmed prvih višjih strokovnih šol v Sloveniji. Študija primera bo vključevala samooceno 

dejavnikov in težo teh dejavnikov (voditeljstvo, zaposleni, strategija, partnerstva in viri ter 

procesi, izdelki in storitve). 
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3 EMPIRI ČNI DEL 

V empiričnem delu sem analiziral možnosti uvedbe Modela odličnosti EFQM na Višji 

strokovni šoli za gostinstvo in turizem Bled (VSŠGT Bled). Opravljena je bila analiza internih 

virov zavoda VSŠGT Bled (poročilo zunanje evalvacije, različni kazalniki merjenja procesov, 

poslovnika kakovosti) ter samoocena stopnje zrelosti za pet ključnih dejavnikov (voditeljstvo, 

zaposleni, strategija, partnerstva in viri ter procesi, izdelki in storitve) na vzorcu zaposlenih in 

vpisanih rednih ter izrednih študentov. Ugotovljeni rezultati predstavljajo osnovo za 

načrtovanje in prednostno razvrščanje aktivnosti izboljševanja in inoviranja za premik 

posameznih elementov na višjo raven. 

3.1 Višja strokovna šola za gostinstvo in turizem Bled 

Višja strokovna šola za gostinstvo in turizem Bled je bila ustanovljena 28. marca 1996. Bila je 

prvi samostojni javno izobraževalni zavod v Sloveniji. Ustanovila ga je Vlada Republike 

Slovenije, soustanovitelj je bila Občina Bled. Poudarek v izobraževanju na Višji strokovni 

šoli za gostinstvo in turizem Bled je nadgrajevanje srednjega strokovnega izobraževanja in 

predstavlja najvišjo možno strokovno izobrazbo na področju gostinstva. Šola izvaja programe 

višješolskega strokovnega programa, kjer vsako leto razpiše 140 mest za redni študij in 80 

mest za izredni študij programa gostinstvo in turizem. Delo na šoli poteka v sodobno 

opremljenih prostorih na Bledu, Prešernova 32, kamor se je šola preselila leta 2000. V okviru 

šole deluje sodobno opremljen Hotel Astoria, ki je bil leta 2006 s sofinanciranjem Ministrstva 

za šolstvo RS in Evropskega socialnega sklada za regionalni razvoj delno prenovljen. 

Šola tesno sodeluje s preko 200 gostinsko turističnimi podjetji z vse Slovenije, kjer študentje 

opravljajo praktično izobraževanje. Študentje prakso opravljajo tudi v tujini. Delovanje v 

Evropski zvezi hotelskih in turističnih šol AEHT, v katero je vključenih preko 400 šol iz 42 

evropskih držav, je šoli prineslo bogate mednarodne izkušnje. Sodelovanje šole z drugimi 

šolami po Evropi se je od leta 1996 pa do danes močno okrepilo. Študentje Višje strokovne 

šole za gostinstvo in turizem Bled prejemajo številna priznanja na tekmovanjih za področje 

gostinstva in turizma v Sloveniji in po svetu. Študentje sodelujejo pri pomembnejših 

prireditvah in projektih turističnega gospodarstva, kot so: šahovska olimpijada na Bledu 2002, 

Olimpijski dnevi mladine leta 2003, organizacija in izvedba 17. letne konference AEHT na 

Bledu 2004, zasedanje OVSE-ja v Ljubljani 2005, Svetovno prvenstvo v biatlonu 2006, 

aktivnosti v času predsedovanja EU v letu 2008 in na vseh prireditvah na Bledu. Diplomanti 

so slika šole. Do leta 2009 je na šoli diplomiralo okrog 800 študentov – organizatorjev 

poslovanja v gostinstvu in turizmu. Nemalo od teh jih dela prav v blejskem turističnem 

gospodarstvu, nekateri na vodstvenih mestih. Na Bledu ni hotela, v katerem ne bi imeli 

zaposlenih diplomantov in študentov blejske šole, ki s svojim delom dokazujejo ustrezno 

usmerjenost šole. Po desetletnih izkušnjah šola načrtuje nadaljnji kakovosten razvoj. V 
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študijskem letu 2008/2009 je razpisala že prenovljeni višješolski program gostinstva in 

turizma in razvija visokošolski program hotelirstva in turizma. 

Poslanstvo Višje strokovne šole za gostinstvo in turizem Bled je kakovostno izobraževanje in 

usposabljanje strokovnih kadrov v gostinstvu in turizmu ter dodatno razvijanje kompetenc v 

šoli in šolskem hotelu skladno s potrebami in razvojnimi tendencami gospodarstva. 

Vizija šole je, da bodo v naslednjih letih na temelju tradicije izobraževanja v turizmu postali 

priznano izobraževalno središče za kakovostno vseživljenjsko izobraževanje in usposabljanje 

na področju storitvenih dejavnosti v mednarodnem merilu ter širili prepoznavnost šole s 

pristnim odnosom med zaposlenimi in študenti. 

Vrednote šole so strokovnost, zaupanje, doslednost, odgovornost, komunikativnost, 

inovativnost, znanje, kompetentnost, etičnost, ažurnost. Vizijo in vrednote so oblikovali vsi 

zaposleni. Delo v zavodu je naravnano skladno z vrednotami in vizijo, ki izhaja iz 

osredotočenosti na študente, zaposlene, širšo družbeno skupnost in ustanovitelja. Z 

vrednotami šole so seznanjeni vsi, ki sodelujejo v študijskem procesu ali so kakorkoli 

povezani s šolo. Vsem tem vodilom se prilagaja tudi delo in ravnanje, ki se kaže v naslednjih, 

za šolo specifičnih ciljih: 

− izobraževanje diplomantov, ki bodo s svojim uporabnim znanjem bistveno prispevali k 

razvoju turizma in gostinstva v Sloveniji, 

− usposabljanje za življenje in delo v skladu z vrednotami šole, 

− ustvarjanje spodbudnega učečega okolja s sodobnimi učnimi oblikami, metodami in učno 

informacijsko tehnologijo, 

− prilagajanje in uporaba primernih učnih metod in oblik dela po posameznih predmetnih 

področjih, 

− izvajanje izobraževanja in samoizobraževanja strokovnih in ostalih delavcev, 

− zagotavljanje najsodobnejše študijske literature za predavatelje in študente v šolski 

knjižnici, 

− spremljanje kakovosti izobraževanja, 

− vključevanje v mednarodne projekte in sodelovanje s partnerji doma in v tujini, 

− vključevanje domačih in tujih strokovnjakov v izobraževalni proces, 

− zagotavljanje prijaznega in spodbudnega študijskega okolja za zaposlene in študente, 

− aktivno sodelovanje z okoljem in sprotno poročanje javnosti o vseh aktivnostih, 

− izvajanje predpisanih ukrepov za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu, 

− ravnanje v skladu z veljavno zakonodajo in spoštovanje okoljske, delovne in druge 

zakonodaje, predvsem s področja izobraževanja, 

− vsestranska, racionalna in učinkovita uporaba razpoložljivih sredstev in virov za delo. 

Splošna demografska slika v Republiki Sloveniji in številne nove višje strokovne šole na vseh 

področjih, tudi program gostinstva in turizma, ki so bile v Sloveniji ustanovljene v zadnjih 
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petih letih, predstavlja za šolo velik izziv. VSŠGT Bled se mora za pridobivanje študentov 

ustrezno angažirati, čeprav je v regiji in širše veliko povpraševanje po diplomantih s področja 

gostinstva in turizma. (Poročilo o institucionalni zunanji evalvaciji, 5. 1. 2010).  

3.2 Analiza dokumentov in virov 

V tem poglavju so predstavljeni demografski podatki s področja izobraževanja od leta 2004 

dalje. Podatki so pridobljeni s Statističnega urada RS in so tudi javno objavljeni. 

3.2.1 Demografska slika v srednjih šolah 

V preglednici 13, je razviden upad vpisane mladine v 1. letnik srednjih šol, ki kaže na 16 % 

upad od leta 2004 do leta 2008. V letu 2009 se je v prvi letnik srednjih šol vpisalo 21.731 

dijakov, mladina in odrasli skupaj. Podatki kažejo, da je vpis v vse srednješolske programe, v 

upadanju, kar je posledica upadanja prebivalstva v Sloveniji.  

Preglednica 13: Mladina in odrasli, vpisani v 1. letnik srednjih šol, po vrstah 
izobraževalnih programov 

Mladina 
 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 

Srednje šole  26201 25255 24020 20974 21914 

Javne  25664 24734 23499 20453 21398 

nižji in srednji poklicni programi 7230 6682 5637 3143 4813 

srednji tehniški in strokovni programi 8974 8702 8635 8205 8406 

program gimnazija 9460 9350 9227 9105 8179 

            

Zasebne 537 521 521 521 516 

nižji in srednji poklicni programi - - - - - 

srednji tehniški in strokovni programi - - - - - 

program gimnazija 533 521 521 521 516 

Odrasli (šteti so vsi vpisani odrasli, ne glede na razred oziroma letnik. Podatek se nanaša na konec 
šolskega leta) 

 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 

Srednje šole  18942 17245 14956 14568 18942 

Javne  16219 14979 13111 12505 16219 

nižji in srednji poklicni programi 5289 4954 3990 3203 5289 

srednji tehniški in strokovni programi 10430 9462 8517 8659 10430 

program gimnazija 500 563 604 643 500 

            

Zasebne 2723 2266 1845 2063 2723 

nižji in srednji poklicni programi 693 501 374 438 693 

srednji tehniški in strokovni programi 1993 1706 1404 1530 1993 

program gimnazija 37 59 67 95 37 

Vir: SURS 2010, 125. 
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Iz preglednice 14 je razviden trend upadanja števila populacije med leti 2004 in 2008, ki so 

zaključili srednješolsko izobraževanje po posameznih programih. Leta 2009 je izobraževanje 

na srednjih šolah v Sloveniji zaključilo (opravilo zaključni izpit, maturo, poklicno maturo ali 

poklicno maturo s 5. predmetom) 21.003 dijakov. 

Preglednica 14:  Število dijakov (mladina in odrasli), ki so zaključili izobraževanje v 
srednjih šolah skupaj in po področjih programov od šolskega leta 
2003/2004 do leta 2007/2008 

Mladina 

 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 

Srednje šole  24888 24009 24021 23182 21762 

Agroživilsko 1318 1284 1264 1177 1073 

Gozdarsko 27 35 41 29 49 

Usnjarsko 7 - - - - 

Tekstilno 291 188 105 82 44 

Kemije, farmacije, gumarstva in 
nekovin 

250 222 228 
242 254 

Lesarsko 663 686 625 612 537 

Gradbeniško 605 507 473 458 436 

Gostinsko in turistično 1292 1223 1269 1194 1043 

Ekonomsko 5401 5218 4894 4322 3656 

Tiska in papirja 107 146 191 108 155 

Elektrotehniško in računalniško 1730 1473 1574 1487 1674 

Metalurško in strojniško 1837 1910 1840 1892 1690 

Prometa in zvez 221 293 234 271 241 

Rudarsko 22 29 22 13 19 

Zdravstveno 1197 1208 1254 1284 1313 

Pedagoško 293 294 395 381 427 

Družboslovno 10 - - - - 

Kulture 124 123 71 93 106 

Splošnoizobraževalno 8957 8717 9110 9151 8665 

Osebnih storitev 536 453 431 386 380 
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Preglednica 14 – nadaljevanje 

Odrasli 

 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 

Srednje šole  6227 5852 5988 5173 4341 

Agroživilsko 220 211 233 216 111 

Gozdarsko 4 29 5 3 8 

Usnjarsko 18 4 - 2 - 

Tekstilno 9 33 22 20 13 

Kemije, farmacije, gumarstva in 
nekovin 32 23 47 32 32 

Lesarsko 189 112 86 152 51 

Gradbeniško 162 180 151 209 203 

Gostinsko in turistično 502 356 445 377 272 

Ekonomsko 2901 2656 2583 1853 1581 

Tiska in papirja 54 41 25 28 47 

Elektrotehniško in računalniško 378 405 409 342 262 

Metalurško in strojniško 617 648 643 525 523 

Prometa in zvez 316 298 269 201 186 

Rudarsko 1 5 3 2 - 

Zdravstveno 363 425 580 641 508 

Pedagoško 159 224 277 336 349 

Družboslovno 36 13 - - - 

Kulture 33 14 22 20 13 

Splošnoizobraževalno 196 94 92 119 108 

Osebnih storitev 37 81 96 95 74 

Vir: SURS 2010, 125. 

Kot je razvidno iz preglednice 14, lahko ugotovimo, da se je v obdobju štirih let, od 2003 do 

2007, zmanjšalo število dijakov (mladina), ki so končali srednješolsko izobraževanje, in sicer 

za 12, 5 %. Na področju gostinstva in turizma pa je upad števila dijakov kar za 19 %. Pri 

odraslih je bil upad še večji, saj se je uspešnost odraslih, ki so zaključili srednjo šolo, 

zmanjšala za 30 %, pri gostinsko turističnih programih pa se je uspešnost odraslih zmanjšala 

za skoraj 46 %. Omenjena dejstva prikazujeta tudi sliki, 5 in 6.  

V sliki 5 in 6 je razviden trend upadanja število dijakov (mladina in odrasli), ki so uspešno 

zaključili izobraževanje v srednješolskih programih gostinstva in turizma.  
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Slika 5: Trend upadanja števila dijakov (mladina), ki so zaključili izobraževanje v 
srednjih šolah s področja programov gostinstva in turizma v šolskih letih od 2003/2004 

do 2007/2008 
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Slika 6: Trend upadanja števila dijakov (odrasli), ki so zaključili izobraževanje v 
srednjih šolah s področja programov gostinstva in turizma v šolskih letih od 2003/2004 

do 2007/2008 

Z zgornjih statističnih podatkov je moč razbrati, da je od leta 2004 za 12,5 % upadlo število 

dijakov iz vseh srednješolskih programov, ki so uspešno zaključili srednješolsko 

izobraževanje. V programih s področja gostinstva in turizma je moč razbrati upad števila 

dijakov, ki so uspešno zaključili izobraževanje, in sicer za 19,3 %. 

Srednje šole, ki izobražujejo za poklice v gostinstvu in turizmu, se soočajo s trendom 

upadanja vpisa. Trend ni vezan na problematiko zaposljivosti v omenjenih poklicih, niti na 
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padec natalitete. Mladi izbirajo izobraževalne programe, ki jih bodo pripeljali do poklicev, ki 

so v očeh družbe ugledni in dobro plačani. Šola lahko z različnimi dejavnostmi prispeva h 

kakovosti izobraževanja in prepoznavnosti v okolju, bolj malo pa k razvoju poklicne 

identitete. Pomoč bo treba iskati v sferi dela in drugih dejavnikih, ki vplivajo na pogled 

drugih gostinsko-turističnih poklicev.  

3.2.2 Razpisna mesta v višjih strokovnih šolah 

Mreža javnih višjih strokovnih šol in število razpisanih mest sta se izrazito širila od 

študijskega leta 2005/2006 dalje. To dokazujejo tudi podatki. Širitev in porast razpisanih mest 

v vseh višje strokovnih programih na javnih in koncesioniranih ter na zasebnih višjih 

strokovnih šolah v RS je razvidno iz preglednice 15. Indeks 143,36 kaže, da se je od 

študijskega leta 2005/2006 do 2010/11 povečal obseg razpisanih mest v višjih strokovnih 

šolah za kar 43,55 indeksnih točk.  

Preglednica 15: Število razpisanih mest za vse študijske programe višjih strokovnih šole 
v RS 

Študijsko 
leto 

Razpisana mesta, 
redni študij;skupaj 

Razpisana mesta, 
izredni 

študij;skupaj 

Razpisana mesta v 
zasebnih višjih 

strokovnih šolah; izredni 
študij; skupaj 

Razpisana 
mesta (vse šole 

skupaj) 

2005/06 2.525 3.750 3.487 9.762 

2006/07 2.880  3.810 3.886 10.576 

2007/08 3.055 3.535 5.196 11.786 

2008/09 3.765 4.465 5.322 13.552 

2009/10 4.070 4.545 5.066 13.681 

2010/11 4.240 3.900 5.874 14.014 

Vir: povzeto po MŠŠ 2010b. 
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Slika 7: Število razpisanih mest za vse študijske programe višjih strokovnih šol v RS 

Vir: povzeto po MŠŠ 2010b. 

V slovenskem izobraževalnem sistemu je bil v zadnjih letih opazen velik porast višjih 

strokovnih šol, tako javnih kot tudi zasebnih. Na podlagi tabel lahko sklepamo, da se je 

povečala raznolikost višjih šol, kot tudi raznolikost višješolskih študijskih programov. Leta 

1996 so bili štirje veljavni študijski programi, leta 2011 pa je bilo razpisanih 27 programov. 

Glede na ponudbo višjih strokovnih šol in njihovih študijskih programov lahko sklepamo, da 

je ta pojav prednost za bodoče študente, saj je omogočen večji izbor ter dostopnost, po drugi 

strani pa je vprašljiva kakovost teh šol in njihovih programov.  

3.2.3 Podatki šol, ki izvajajo programe s področja gostinstva in turizma 

Na podlagi podatkov iz prejšnjega poglavja sem ugotovil, da se povečuje število razpisanih 

mest na višjih strokovnih šolah, podobno pa se to dogaja tudi na področju gostinstva in 

turizma. Prva višja šola s področja gostinstva in turizma je bila ustanovljena leta 1996 na 

Bledu. Dve leti kasneje je bila ustanovljena višja šola s področja gostinstva in turizma v 

Mariboru. Ti dve višji šoli sta bili edini v Sloveniji do leta 2008, ki sta izvajali programe 

rednega študija. V letu 2010/2011 izvaja tak program za redne študente pet višjih strokovnih 

šol po Sloveniji. 

Mreža javnih višjih strokovnih šol, ki izvajajo program gostinstva in turizma in število 

razpisanih mest, se je izrazito širilo od študijskega leta 2007/2008 dalje. To dokazujejo tudi 

podatki v preglednici 16. V študijskem letu 2007/2008 je bilo razpisanih 280 mest za redni 

študij, tri leta kasneje pa že 450. 
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Preglednica 16: Število razpisanih mest v prvi letnik, v program gostinstvo in turizem v 
javnih šolah7 

Študijsko leto Razpisanih mest za redni študij 
Razpisanih mest za izredni 

študij 

2007/2008 280 180 

2008/2009 320 325 

2009/2010 450 365 

2010/2011 450 370 

Vir: povzeto po MŠŠ 2010b. 

Zaradi upadanja maturantov od leta 2005 dalje, zaradi povečanja ponudbe višjih in visokih 

strokovnih šol kot tudi višjih strokovnih šol s področja gostinstva in turizma, je upadel vpis 

študentov na VSŠGT Bled, kar je razvidno iz preglednice 17. Do leta 2008 je trend prve 

oddaje prijave dokaj konstanten. Po letu 2008 pa je upad prve oddane prijave za kar 32 % 

Razlog za tak upad je v poplavi študijski programov s področja gostinstva in turizma in tudi 

pester izbor visokošolskih študijskih programov s področja storitvene dejavnosti.  

Preglednica 17: Število razpisanih mest in prve prijave potencialnih študentov na 
VSŠGT Bled 

Študijsko 
leto 

Razpisanih mest redni študij; 
skupaj 

Prva oddana 
prijava 

Prvič vpisani v 1. letnik v redni 
študij 

2006/078 140 247 149 

2007/08 140 269 173 

2008/099 140 226 153 

2009/10 140 151 142 

2010/11 140 106 148 

Vir: VSŠGT Bled 2010. 

Po izkušnjah in internih dokazih iz preteklih let je okoli 75 % prijav podvojenih, zato tudi v 

zadnjih letih ni bilo omejitev in tudi vpisi niso presegli razpisanih mest. Število prvič vpisanih 

ne odraža dejanskega vpisa, okoli 30 % se jih je vpisalo zgolj zaradi pridobitve t. i. statusa 

rednega študenta, ki prinaša določene pravice in ugodnosti za študente (VSŠGT Bled 2010). 

Zaradi vseh sprememb, ki so se dogodile v zadnjih petih letih, je bilo treba sprejeti določene 

ukrepe, ki jih predpisuje tudi zakon o višjem strokovnem izobraževanju, ki v svojih določbah 

določa smernice in organe na šolah, ki skrbijo za kakovost izobraževalnega procesa. Vodstvo 

šole in zaposleni v VSŠGT Bled se že od njegove ustanovitve (l996) zaveda, da je pomembno 

                                                 

7 Poleg javnih šol je bilo razpisanih še 190 mest izrednega študija v zasebnih šolah, od leta 2008 dalje. 

8 Program gostinstvo in program turizem (ločeni smeri študija – pred prenovo višješolskih študijskih 
programov). 
9 Program gostinstvo in turizem (združen program po prenovi višješolskih študijskih programov). 
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zagotavljati kakovost na šoli. To zavedanje pa se je okrepilo v zadnjih petih letih. Bistvena 

dejanja, ki jih izvaja VSŠGT Bled, z namenom zagotavljanja kakovosti izobraževalnega 

procesa, so: 

− ustrezno izobraževanje zaposlenih, 

− ustrezni delovni pogoji, 

− kakovostno izvajanje programov, 

− pridobivanje praktičnih znanj in kompetenc v sodelovanju z gospodarstvom, 

− udeležba študentov na domačih in mednarodnih tekmovanjih, 

− zagotavljanje ustreznih kompetenc diplomantom, 

− prepoznavnost in ugled diplomantov pri delodajalcih. 

V zadnjih dveh letih je VSŠGT Bled organizirala veliko izobraževanj na temo kakovosti, na 

katera so bili povabljeni številni strokovnjaki. V tem času je na šoli začela intenzivno delovati 

komisija za kakovost, ki jo sestavljajo predavatelji in študenti. V ta namen je komisija izdala 

poslovnik kakovosti. Vodstvo šole se je na podlagi tega odločilo oceniti stanje po Modelu 

odličnosti EFQM.  

3.3 Opis uporabljene kvantitativne metodologije 

V empiričnem delu naloge so uporabljene številne metode, ki se uporabljajo v statističnih 

metodah:  

− univariate metode, 

− bivariantne metode in  

− multivariatne metode. 

Univariatne metode so tiste, ki opisujejo samo posamezne spremenljivke in njihove lastnosti, 

kot so: povprečje, odklon, sploščenost itn. Med te metode štejemo grafe, ki smo jih uporabili 

v pretežnem delu empiričnega dela, in sicer tako, da smo prikazali povprečno vrednost 

spremenljivk na skupnem grafu. Uporabili smo tudi preizkus razlike aritmetičnih sredin ali 

statistično rečeno t-preizkus.  

Bivariatne metode so namenjene preučevanju povezanosti med dvema spremenljivkama. Z 

njimi preučujemo, ali obstaja povezanost na vzorcu, ali na vzorcu razkrito povezanost lahko 

posplošimo na populacijo in kakšna je povezanost (kako spremenljivki vplivata druga na 

drugo in kako močan je vpliv).  

Multivariatne metode so središče naše raziskave, ker so statistično gledano hkrati najmočnejše 

metode. V to skupine spadajo večkratna regresija, faktorska analiza ter analiza razvrščanja 

enot v skupine. Te metode podajo največ uporabnih rezultatov, ki nam pokažejo vzrok in 

posledico pojava ter analizirajo medsebojno povezanost spremenljivk.  
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3.3.1 Analiza glavnih komponent (PCA) 

Pri metodi analize glavnih komponent je izhodišče medsebojna povezanost spremenljivk ali 

statistično povedano skupna varianca. Namen tega je ustvariti nove umetne spremenljivke, ki 

v največji meri nosijo lastnosti vhodnih spremenljivk. Na ta način, matematično povedano, 

redukcijo vhodnih spremenljivk uporabimo, da dobimo čim manjšo število komponent z 

minimalno izgubo informacij. Tako dobimo umetne spremenljivke, ki jim pravimo glavne 

komponente. Te glavne komponente so pojasnjene z izvornimi spremenljivkami, so torej 

njihove kombinacije. Ko dobimo glavne komponente, jih lahko uporabljamo v dodatnih 

matematičnih metodah multivariantne analize. Primer je regresija, kjer so glavne komponente 

neodvisne spremenljivke ali vzroki (povzeto po Jesenko in Jesenko 2007, 18). 

Metoda je uspešna, kadar prvih nekaj komponent/glavnih osi pojasni velik del celotne 

variance osnovnih spremenljivk (nad 60 %), ostale pa dosti manj. Ali je povezanost 

spremenljivk dovolj velika, da je smiselno nadomestiti izhodiščne spremenljivke z 

glavnimi komponentami? Odgovor nam da Bartlettov test, značilnost<0,05), ter KMO mera, 

ki mora biti večja od 0,6. Če se redukcija izkaže za uspešno, analizo nadaljujemo na glavni 

komponenti. To se še posebej izkaže za koristno pri metodi multiple (večkratne) regresije, ki je 

uporabna takrat, ko imamo veliko število spremenljivk za relativno majhno število enot. Če 

lahko osnovne spremenljivke uspešno nadomeščamo z manjšim številom glavnih 

komponent, ta problem odpade. Zelo je uporabna tudi takrat, ko so osnovne 

spremenljivke visoko korelirane (problem multikolinearnosti oz. ko je neko vprašanje 

kombinacija drugih vprašanj). Tedaj pride do numeričnih problemov, ki se jim na ta način 

izognemo.  

Postopek analize glavnih komponent je treba nadaljevati z rotacijami, ki statistično pomenijo 

drugačen način gledanja na problem, pri katerem se procent pojasnjene variance ne spremeni, 

spremeni se samo razmerje faktorjev. Razlog za uporabo rotacije je struktura dobljenih faktorjev. 

Zgodi se, da je prvi faktor zelo močan oz. dominanten in ga je zelo težko interpretirati. Takrat 

uporabimo rotacijo, ki enakomerneje razdeli spremenljivke v skupine. Dobljeni rezultati, čeprav 

različni, niso protislovni, so samo drugačen način gledanja. Rotacije, ki se uporabljajo tako pri 

faktorski analizi kot pri metodi glavnih osi, so dveh vrst, in sicer (povzeto po Jesenko in 

Jesenko 2007, 19):  

− pravokotne, kjer so faktorji brez medsebojnega vpliva, 

− poševne, ki so bolj uporabne. Uporabimo jih, če medsebojni vpliv faktorjev ni prevelik.  

3.3.2 Analiza razvrščanja enot v skupine (Cluster analysis) 

Naloga analize razvrščanja enot v skupine je, da množico enot razdeli v več med seboj 

ločenih skupin tako, da so enote v posamezni skupini podobne, medtem ko si enote iz 

različnih skupin niso podobne. Kot primer vzemimo, da želimo oblikovati skupine ljudi za 
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izvedbo nekega projekta, ki so si čim bolj podobni med seboj po značaju, znanju z nekega 

področja, po interesnih dejavnostih in podobno. 

Metodi sta v osnovi dve (povzeto po Ferligoj 1989, 34): 

− metoda, ki računa razdaljo med (klastri) skupinami: metoda centroidov, najbližjega ali 

najbolj oddaljenega soseda, povprečnih razdalj; 

− Wardova metoda ne gradi mere različnosti med skupinami na razdaljah med njimi, pač pa 

oblikuje skupine tako, da so enote znotraj skupin kar najbolj homogene. Za mero 

homogenosti uporabi vsoto kvadratov razlik med enotami v skupini in njihovo 

aritmetično sredino. Wardova metoda poskuša zgraditi skupine tako, da je skupna vsota 

kvadratov računana za vse skupine čim manjša. Zaradi te lastnosti je metoda uporabljena 

v naši analizi. 

3.3.3 Regresijska analiza 

Z regresijsko analizo ugotavljamo medsebojno odvisnost med dvema ali več skupinami 

spremenljivk. Omogoča tudi ugotavljanje vzročnosti. Kadar imamo po eno odvisno in 

neodvisno spremenljivko, je to enostavna regresija. V primeru, ko na vrednost ene odvisne 

spremenljivke vpliva več dejavnikov-spremenljivk, je to večkratna ali multipla regresija. V 

kolikor obstaja med opazovanimi spremenljivkami odvisnost, je mogoče napisati regresijsko 

enačbo. Regresijsko premico je seveda možno narisati le v primeru enostavne regresije. 

Zanesljivost izračunane regresijske enačbe ugotavljamo z F-testom (tabela ANOVA), 

zanesljivost njenih (parcialnih) regresijskih koeficientov pa s t-testom. Značilnosti testov 

morajo biti pod 0,05. Prvi kazalnik uspešnosti metode je koeficient določenosti (R square). 

Statistično predstavlja delež variance v odvisni spremenljivki, ki je pojasnjena z variabilnostjo 

v neodvisnih spremenljivkah oz. koliko % vpliva na odvisno spremenljivko (posledico), je 

pojasnjeno z neodvisnimi spremenljivkami (vzroki). Pri majhnih vzorcih je vse nad 50 % zelo 

dobro. Pri zelo velikih vzorcih (nad 3.000) je že 5 % zelo pomembno. Ko ugotovimo dovolj 

velik determinacijski koeficient, lahko smiselno interpretiramo parcialne regresijske 

koeficiente v enačbi. Pomenijo moč vpliva posamezne neodvisne spremenljivke na odvisno. 

Pod 0,1 je šibek vpliv in nad 0,3 močen vpliv (povzeto po Jesenko in Jesenko 2007, 33). 

Uporabljene statistične metode so se pokazale za odlične za spremljanje in ugotavljanje 

kakovosti izobraževalne institucije z več vidikov. Prvi vidik je aritmetična vrednost ocene 

študentov, zaposlenih in mentorjev na praktičnem izobraževanju, ko ugotavljamo kakovost 

šole kot institucije, kot tudi zaposlene na šoli. Drugi vidik je povezanost pojavov in 

raziskovanje vzročnosti.  

Za preizkus teže dejavnikov Modela odličnosti EFQM smo uporabili t-preizkus. Z regresijsko 

analizo ugotavljamo, katere lastnosti predavateljev študenti povezujejo z njihovo splošno 

oceno kakovosti. S faktorsko analizo smo ugotovili moč posameznih skupin dejavnikov. Kot 
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primer so zunanji dejavniki, ki zagotavljajo izvedbo študijskega procesa (infrastruktura, 

oprema šole itd.) 

3.4 Ugotavljanje teže dejavnikov z vidika zaposlenih in študentov VSŠGT Bled 

Zaposlene smo anketirali, kakšno težo bi pripisali posameznemu dejavniku, ki vpliva na 

končne rezultate organizacije. Uporabili smo t-preizkus oz. test, ki raziskuje, ali je dejanska 

aritmetična sredina enaka predpostavljeni oz. hipotetični. Kot kaže slika 8, je 1. podteza, da 

imajo vsi dejavniki (voditeljstvo, zaposleni, politika in strategija, partnerstva in viri, procesi, 

izdelki in storitve) enak delež v višini 10 %. Pri vsaki tezi je stopnja tveganja 5 %, hkrati je to 

osnovno oz. univerzalno izhodišče programa SPSS in vseh družboslovnih raziskav. Stopnja 

tveganja pomeni riziko, v katerem sem izpostavljen, če sprejmem tezo o različnosti. Ves čas 

se moramo zavedati, da je meja 5 % dogovorjena, ne pa absolutna. 

V tem delu smo raziskovali tezo o deležu posameznih dejavnikov po Evropskem modelu 

odličnosti EFQM 2010. 

 

Slika 8: Teža dejavnikov po Modelu odličnosti EFQM 

Vir: Kern Pipan in Leon 2010, 631. 

Podtezo smo preverili s t-testom, in sicer v dveh delih. V prvem delu smo testirali vsako 

skupino posebej, in sicer: študente prvih letnikov, študente drugih letnikov in zaposlene. V 

drugem delu smo združili oceno za vse skupaj. 
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Preglednica 18: T-test za težo dejavnikov pri študentih prvega letnika 

T-test za en vzorec; testna vrednost=10 

95 % interval zaupanja 
razlike do testne 

vrednosti 

 

t 

df/ 
stopnja 

prostosti 

Sig./ 
značil-
nost  

Razlika glede 
na testno 
vrednost spodnja zgornja 

Voditeljstvo 0,658 19 0,518 0,650 -1,42 2,72 

Zaposleni 1,561 19 0,135 1,250 -0,43 2,93 

Politika in strategija -4,999 19 0,000 -2,600 -3,69 -1,51 

Partnerstva in viri -3,488 19 0,002 -2,200 -3,52 -0,88 

Procesi 2,878 19 0,010 2,900 0,79 5,01 

 

Značilnost testa pri spremenljivkah dejavnikov je: 

− voditeljstvo sig=0,518>0,05, 

− zaposleni sig=0,135>0,05, 

− politika in strategija sig=0,000<0,05, 

− partnerstva in viri sig=0,002<0,05, 

− procesi sig=0,010<0,05. 

Podteza 1.:Vodstvo šole, predavatelji in študenti dajejo enako težo posameznemu dejavniku 

kakovosti kot Model odličnosti EFQM. 

Ničelno podtezo pri spremenljivkah voditeljstvo in zaposleni sprejmemo in sklepamo, da se 

ocena teh dejavnikov ne razlikuje od 10 % pri stopnji tveganja 5 %. Pri spremenljivkah 

politika in strategija, partnerstva in viri ter procesi sprejmemo nasprotno podtezo o različnosti. 

Na podlagi tega lahko sklepamo, da študentje prvega letnika ne potrjujejo teže dejavnikov po 

Modelu odličnosti EFQM.  

V preglednici 18, v stolpcu »Razlika glede na testno vrednost«, vidimo, ali je vrednost večja 

ali manjša od testne vrednosti 10 %. Vidimo lahko (testna vrednost +/- razlika glede na testno 

vrednost), da so povprečne vrednosti pri dejavnikih:  

− politika in strategija 7,4 %, 

− partnerstva in viri 7,8 %, 

− procesi 12,9 %. 

Ostale vrednosti (voditeljstvo in zaposleni) pa sprejmemo, da sta dejavnika utežena kot 10 %. 
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Preglednica 19: T-test za težo dejavnikov pri študentih drugega letnika 

T-test za en vzorec; testna vrednost=10 

95 % interval zaupanja 
razlike do testne 

vrednosti 

 

t 

df/ 
stopnja 

prostosti 

Sig./ 
značil-
nost  

Razlika glede 
na testno 
vrednost spodnja zgornja 

Voditeljstvo -1,147 13 0,272 -1,071 -3,09 0,95 

Zaposleni 3,908 13 0,002 7,857 3,51 12,20 

Politika in strategija -2,385 13 0,033 -2,000 -3,81 -0,19 

Partnerstva in viri -4,742 13 0,000 -3,357 -4,89 -1,83 

Procesi -1,147 13 0,272 -1,071 -3,09 0,95 

 

Značilnost testa pri spremenljivkah dejavnikov je: 

− voditeljstvo sig=0,272>0,05, 

− procesi sig=0,272>0,05, 

− politika in strategija sig=0,033<0,05, 

− partnerstva in viri sig=0,000<0,05, 

− zaposleni sig=0,002<0,05. 

Podteza 1.:Vodstvo šole, predavatelji in študenti dajejo enako težo posameznemu dejavniku 

kakovosti kot Model odličnosti EQFM. 

Ničelno podtezo pri spremenljivkah voditeljstvo in procesi sprejmemo in sklepamo, da se 

ocena teh dejavnikov ne razlikuje od 10 % pri stopnji tveganja 5 %. Pri spremenljivkah 

politika in strategija, partnerstva in viri ter zaposleni sprejmemo nasprotno podtezo o 

različnosti. Na podlagi tega lahko sprejmemo sklep, da študentje drugega letnika ne potrjujejo 

teže dejavnikov po Modelu odličnosti EFQM.  

Razvidno je  (testna vrednost +/- razlika glede na testno vrednost), da so povprečne vrednosti 

pri dejavnikih:  

− politika in strategija 8 %, 

− partnerstva in viri 6,7 %, 

− zaposleni 17,9 %. 

Ostale vrednosti (voditeljstvo in procesi) pa sprejmemo, da sta dejavnika utežena kot 10 %. 
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Preglednica 20: T-test za težo dejavnikov pri zaposlenih na VSŠGT Bled 

T-test za en vzorec; testna vrednost=10 

95 % interval zaupanja 
razlike do testne 

vrednosti 

 

t 

df/ 
stopnja 

prostosti 

Sig./ 
značil-
nost  

Razlika glede 
na testno 
vrednost spodnja zgornja 

Voditeljstvo -0,135 55 0,893 -0,071 -1,14 0,99 

Zaposleni 5,056 55 0,000 4,018 2,43 5,61 

Politika in strategija -3,905 53 0,000 -1,981 -3,00 -0,96 

Partnerstva in viri -4,769 54 0,000 -2,082 -2,96 -1,21 

Procesi -0,081 55 0,936 -0,045 -1,15 1,06 

 

Značilnost testa pri spremenljivkah dejavnikov je: 

− voditeljstvo sig=0,893>0,05, 

− procesi sig=0,936>0,05, 

− politika in strategija sig=0,000<0,05, 

− partnerstva in viri sig=0,000<0,05, 

− zaposleni sig=0,000<0,05. 

Podteza 1.: Vodstvo šole, predavatelji in študenti dajejo enako težo posameznemu dejavniku 

kakovosti kot Model odličnosti EQFM. 

Ničelno podtezo pri spremenljivkah voditeljstvo in procesi sprejmemo in sklepamo, da se 

ocena teh dejavnikov ne razlikuje od 10 % pri stopnji tveganja 5 %. Pri spremenljivkah 

politika in strategija, partnerstva in viri ter zaposleni sprejmemo nasprotno podtezo o 

različnosti. Na podlagi tega lahko sklepamo, da zaposleni v šoli ne potrjujejo teže dejavnikov 

po Modelu odličnosti EFQM.  

Povprečne vrednosti pri dejavnikih so (testna vrednost +/- razlika glede na testno vrednost):  

− politika in strategija 8,1 %, 

− partnerstva in viri 8 %, 

− zaposleni 14 %. 

Ostale vrednosti (voditeljstvo in zaposleni) pa sprejmemo, saj sta dejavnika utežena kot 10 %. 
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Preglednica 21: T-test za težo dejavnikov pri vseh anketiranih študentih in zaposlenih 
na VSŠGT Bled 

T-test za en vzorec; testna vrednost=10 

95 % interval zaupanja 
razlike do testne 

vrednosti 

 

t 

df/ 
stopnja 

prostosti 

Sig./ 
značil-
nost  

Razlika glede 
na testno 
vrednost spodnja zgornja 

Voditeljstvo -0,158 89 0,875 -0,067 -0,90 0,77 

Zaposleni 6,247 89 0,000 4,000 2,73 5,27 

Politika in strategija -5,989 87 0,000 -2,125 -2,83 -1,42 

Partnerstva in viri -7,107 88 0,000 -2,309 -2,95 -1,66 

Procesi -0,994 89 0,323 -0,450 -0,45 1,35 

 

Značilnost testa pri spremenljivkah dejavnikov je: 

− voditeljstvo sig=0,875>0,05, 

− procesi sig=0,323>0,05, 

− politika in strategija sig=0,000<0,05, 

− partnerstva in viri sig=0,000<0,05, 

− zaposleni sig=0,000<0,05. 

Podteza 1.:Vodstvo šole, predavatelji in študenti dajejo enako težo posameznemu dejavniku 

kakovosti kot Model odličnosti EQFM. 

Ničelno podtezo pri spremenljivkah voditeljstvo in procesi sprejmemo in sklepamo, da se 

ocena teh dejavnikov ne razlikuje od 10 % pri stopnji tveganja 5 %. Pri spremenljivkah 

politika in strategija, partnerstva in viri ter zaposleni sprejmemo nasprotno podtezo o 

različnosti. Na podlagi tega lahko sklepamo, da vsi anketiranci ne potrjujejo teže dejavnikov 

po Modelu odličnosti EFQM. Odstopanja so anketiranci ugotovili pri teži dejavnikov 

»zaposleni«, »partnerstva in viri« in »politika in strategija«. Zaposlenim je bila podana utež z 

14%, kar pomeni, da so pedagoški delavci ter ostali zaposleni ključnega pomena na višji 

strokovni šoli. Dejavnika partnerstva in viri ter politika in strategija pa ju ocenjujejo kot manj 

pomemben dejavnik, saj nimajo direktnih stikov, informacij o navedenih dejavnikih.  

Povprečne vrednosti pri dejavnikih so (testna vrednost +/- razlika glede na testno vrednost):  

− zaposleni 14 %, 

− partnerstva in viri 7,9 %, 

− politika in strategija 7,7 %. 

Ostale vrednosti (voditeljstvo in procesu) pa sprejmemo, saj sta dejavniki utežena kot 10 % 

vrednosti. 
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Slika 9: T-test za težo dejavnikov pri vseh anketiranih študentih in zaposlenih na 
VSŠGT Bled 

Povprečja znotraj pasu, ki ga določata spodnja in zgornja meja, potrjujejo ničelno podtezo, 

zunaj pasu je ničelna podteza zavrnjena. Razlike med modelom in ocenami so po 

pričakovanju nastale tudi zaradi subjektivne ocene anketirancev. Največji razkorak pa je 

opaziti pri dejavniku zaposleni, 14 % uteži. Na podlagi tega dejstva lahko sklepam, da 

anketiranci zelo veliko pozornost pripisujejo zaposlenim na VSŠGT Bled, kajti dejstvo je, da 

imajo zaposleni zelo korekten in oseben odnos do študentov.  

3.5 Samoocena po Modelu odličnosti EFQM  

V nadaljevanju je predstavljena samoocena po Modelu odličnosti EFQM. Pri tem procesu so 

sodelovali: vodstvo šole, zaposleni (predavatelji, laboranti, inštruktorji in ostali) študentje in 

mentorji v podjetjih, kjer študentje opravljajo praktično izobraževanje.  

3.5.1 Samoocena zaposlenih po dejavnikih Modela odličnosti EFQM 

Pri profilu kakovosti šole je bila ocenjena stopnja zrelosti za pet ključnih elementov. 

Ugotovljene vrzeli predstavljajo osnovo za načrtovanje in prednostno razvrščanje aktivnosti 

izboljševanja in inoviranja za premik posameznih elementov na višjo raven. Ti elementi so: 

vodenje, zaposleni, politika in strategija, partnerstva in viri, procesi. Samoocena je bila 

izvedena na izobraževanju zaposlenih v Robanovem kotu, 10. in 11. junija 2010. Samooceno 

profila kakovosti je podalo 22 redno zaposlenih. Samoocena kakovosti je bila narejena zaradi 

ugotavljanja vrzeli, saj le-te predstavljajo osnovo za načrtovanje in prednostno razvrščanje 
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aktivnosti izboljševanja in inoviranja za premik posameznega dejavnika na višjo raven. 

Samoocenjevalni vprašalnik je bil prirejen za VSŠGT Bled in je bil povzet in prirejen od 

avtorice mag. Tatjana Žagar (2010), vodilne presojevalke različnih sistemov vodenja 

kakovosti pri SIQ.  

Anketiranci so ocenjevali raven zrelosti, ki je razdeljena na pet ravni, kar pomeni, da je prva 

raven osnova oz. minimalna zahteva, da organizacija sploh normalno deluje. Vsaka višja 

raven pa pomeni, da organizacija deluje bolj kakovostno in jo vodi k odličnosti, kar doseže s 

peto ravnjo. Če želi organizacija doseči 5. raven, mora najprej izpolniti vse zahteve od 1. 

ravni navzgor, kar pomeni, da se ravni med seboj dopolnjujejo in medsebojno povezujejo. 1. 

raven pomeni osnovna raven, lahko bi rekli tudi začetno stanje na poti do odličnosti. 5. raven 

pomeni, da je organizacija dosegla najvišjo stopnjo kakovosti, kar pomeni, da je odlična. 

Anketiranci so se lahko odločali tudi za vmesne ravni in delno strinjali z neko ravnjo. 

Anketirancem je bil v živo predstavljen anketni vprašalnik z razlago vseh petih ravni zrelosti. 

Posamezne ravni so obrazložene v Prilogi 1.   

Samoocena dejavnika – voditeljstvo 

Anketiranci so ugotavljali in podali samooceno, na kaj se osredotoča vodstvo šole in kakšni 

so njegovi pristopi. 

Preglednica 22: Samoocena dejavnika – voditeljstvo 

Dejavnik Samoocena (povprečna ocena ravni) Cilj doseganja ravni do leta 2015 

Voditeljstvo 2,1 3,6 

Anketiranci so ocenili, da je trenutni nivo voditeljstvo na 2. drugi ravni (v preglednici 22 

samoocena (povprečna ocena ravni) 2,1), kar pomeni, da je dejavnik voditeljstva osredotočen 

na vse deležnike in zahteve zakonodaje v šolstvu, vendar je odziv na probleme in priložnosti v 

manjši meri. Ocenjevali so direktorico šole in njeno voditeljstvo. Vodstvo se osredotoča na 

osnove izobraževalnega procese, deluje na takojšnje odzive na probleme. Osredotoča se na 

vse deležnike in zahteve zakonodaje. Cilj z oceno ravni 3,6 v petletnem obdobju pomeni, da 

se vsi zaposleni zavedajo, da je treba izboljšati proaktiven pristop z intenzivnejšim 

vključevanjem zaposlenih v odločanje.  

Samoocena dejavnika – zaposleni 

Anketiranci so ugotavljali in podali samooceno, kako organizacija skrbi za zaposlene in 

kakšno je njihovo videnje stopnje zrelosti in kakovosti.  
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Preglednica 23: Samoocena dejavnika – zaposleni 

Dejavnik Samoocena (povprečna ocena ravni) Cilj doseganja ravni do leta 2015 

Zaposleni 2,9 4,0 

Rezultat anketirancev kaže na zadovoljstvo in inovativnost zaposlenih. Stopnja tretje ravni 

kaže, da organizacija oz. šola pooblašča zaposlene, jih spodbuja in podpira sodelovanje 

posameznikov in timov pri aktivnosti izboljševanja. Organizacija skrbi za zaposlene, kar 

pomeni, da vodi aktivno politiko zaposlovanja in prepoznava, razvija, vzdržuje znanje in 

sposobnost zaposlenih. Cilj doseganja ravni do leta 2015 je bil postavljen kot 4. raven, kar 

pomeni, da mora med zaposlenimi potekati dialog, razvoj in uporaba vertikalnih in 

horizontalnih poti komuniciranja ter potreba po komuniciranju.  

Samoocena dejavnika – politika in strategija 

Anketiranci so ugotavljali, kako šola skrbi za razvoj in strategijo nadaljnjega poslovanja. 

Ocena je 2,1. 

Preglednica 24: Samoocena dejavnika – politika in strategija 

Dejavnik Samoocena (povprečna ocena 
ravni) 

Cilj doseganja ravni do leta 2015 

Politika in strategija 2,1 3,8 

Rezultat samoocenjevalcev s povprečjem 2.1 kaže na drugo stopnjo ravni zrelosti, kar 

pomeni, da ima šola jasne cilje za procese, ki so trenutno v teku (vizija in poslanstvo je bilo 

izoblikovano v letu 2009), vendar pri preskoku iz kratkoročne na dolgoročno strategijo 

zaposleni še niso dovolj realizirani. Vizija za leto, izražena s povprečno oceno 3,8, kaže, da se 

zaposleni zavedajo premajhnega uresničevanja dolgoročne strategije.  

Samoocena dejavnika – partnerstvo in viri 

Anketiranci so ocenjevali, kako organizacija upravlja svoje ključne zunanje vire, kot so 

partnerstva z dobavitelji, ministrstvom za šolstvo, lokalno skupnostjo, delodajalci ter notranje 

vire, kot so finance, zgradba in oprema.  

Preglednica 25: Samoocena dejavnika – partnerstva in viri 

Dejavnik Samoocena (povprečna ocena ravni) Cilj doseganja ravni do leta 2015 

Partnerstva in viri 2,5 3,8 

Rezultat kaže, da se viri načrtujejo in da se zagotavlja realizacija rednih procesov. Je pa že 

mogoče zaznati, da se viri skrbno načrtujejo in omogočajo kontinuirano realizacijo procesov. 

To pomeni, da zaposleni ocenjujejo s povprečno oceno 2,5, da ima šola za tekoče procese 
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načrt in sredstva, vendar se ne zaveda tveganja in še ni pripravljena nanja. Projekcija za 

nadaljnjih 5 let, izražena z oceno 3,8, kaže na pripravljenost institucije, da se bolje posveti 

vsem spremembam in tveganjem, ki iz tega izhajajo.  

Samoocena dejavnika – procesi, izdelki in storitve 

Anketiranci so ocenjevali študijski proces in dejavnike, ki vplivajo na izobraževanje 

študentov.  

Preglednica 26: Samoocena dejavnika – procesi, dejavniki in storitve 

Dejavnik Samoocena (povprečna ocena 
ravni) 

Cilj doseganja ravni do leta 2015 

Procesi, dejavniki in storitve 2,1 3,4 

Rezultat 2,1 kaže, da so aktivnosti organizirane po funkcijah, obstaja in izvaja se temeljni  

sistem kakovosti, kar kaže, da je bil sprejet dokument poslovnik kakovosti, prav tako je začela 

delovati komisija za kakovost. Osnovni sistem vodenja kakovosti je zapisan v poslovniku 

kakovosti VSŠGT Bled.  Iz projekcije ali razlike med ravnema je možno sklepati, da se 

zaposleni zavedajo, da nimajo dobre predstave o povezanosti med posameznimi procesi, ki se 

odvijajo na šoli. V prihodnosti si želijo tudi izpolnjevanja potreb posameznih zainteresiranih 

strani. Anketiranci so ocenili, da bi bil realni cilj v naslednjih letih doseganje ravni med tretji 

in četrto stopnjo, kar pomeni, da bo na šoli obstajal uspešen in učinkovit sistem vodenja 

kakovosti, ki bo temeljil na procesih in omogočal fleksibilnost. 

S slike 10, kjer so združeni vsi predhodno pojasnjeni samoocenjeni dejavniki, lahko tudi po 

obliki pentagrama sklepamo, da se ocena ujema s teoretičnimi osnovami. Hkrati lahko 

vidimo, da so rezultati dejavnikov dokaj enakomerno razporejeni. Majhno odstopanje je 

zaznati pri dejavniku zaposleni. Iz dobljenih rezultatov lahko sklepamo, da je profil kakovosti 

v organizaciji sorazmerno porazdeljen, saj so vsi dejavniki sorazmerno porazdeljeni in ni 

nobenega večjega odstopanja med njimi. Enakomernost med dejavniki pomeni za šolo dober 

rezultat, saj kaže na to, da je organizacija na dobri poti k doseganju kakovosti oz. odličnosti. 

Iz rezultatov raziskave, cilji organizacije kažejo prav tako na enakomeren razvoj kakovosti, ki 

naj bi bila realno dosegljiva v naslednjih petih letih. Rezultati raziskave so bili tudi 

predstavljeni vsem zaposlenim in vodstvu šole, kjer so bili podani komentarji za doseganje 

pozitivnih ciljev obvladovanja in izboljševanja kakovosti v naslednjih petih letih. Cilje in 

ukrepe predlaga komisija za kakovost, obravnava in sprejema pa jih predavateljski zbor na 

svojih rednih sejah.  
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Slika 10: Samoocena zaposlenih profila kakovosti šole 

3.5.2 Samoocena rezultatov po metodi Modela odličnosti EFQM 

V nadaljevanju je predstavljena samoocena rezultatov po Modelu odličnosti EFQM. Razlika 

med samooceno zaposlenih (po dejavnikih EFQM modela) in samooceno rezultatov je v tem, 

da so zaposleni ocenili, kaj organizacija dela, na oceni rezultatov pa pridobljeni podatki 

izkazujejo dosežene rezultate na šoli. Pri rezultatih – zaposleni smo pridobili podatke iz 

anketnega vprašalnika (priloga 2), ki so ga izpolnjevali vsi zaposleni na šoli. Pri rezultatih – 

odjemalci smo podatke pridobili iz anketnega vprašalnika (priloga 3 in 4), ki so ga 

izpolnjevali študenti rednega in izrednega študija. Pri rezultatih – družba smo podatke 

pridobili iz anketnega vprašalnika (priloga 5), ki so ga izpolnjevali mentorji v podjetjih, kjer 

študenti opravljajo praktično izobraževanje. Pri ključnih rezultatih smo podatke pridobili iz 

samoevalvacijskega poročila VSŠGT Bled.  
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Slika 11: Rezultati v organizaciji po Modelu odličnosti EFQM 

Vir: Kern Pipan in Leon 2010, 631. 

Rezultati – zaposleni10 

Zaposlene smo anketirali s pomočjo anketnega vprašalnika (glej prilogo). Uporabljena je 

Likertova lestvica od 1 do 5, kar pomeni: 5 – popolnoma se strinjam in 1 – sploh se ne 

strinjam. S klaster analizo smo ugotovili, da so odgovori na posamezna vprašanja porazdeljeni 

v tri skupine, glede na povprečno vrednost. Te skupine so prikazane na treh grafih. Namen 

klaster analize je v tem, da ustvari čim večje število skupin, ki so znotraj sebe homogene na 

zunaj pa se v veliki meri razlikujejo. Ker je vprašalnik zelo obsežen, bi se s preprostim 

prikazom povprečij lahko »vizualno izgubili«. Zato smo jih poizkusili združiti v posamezne 

homogene skupine. Analiza je uspela, ker smo dobili tri skupine rezultatov.  

                                                 
10 Pod zaposlene štejemo: vodstvo, predavatelje, strokovne delavce ter ostale zaposlene. 
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Slika 12: Skupina 1 (najbolje ocenjene trditve) 

Rezultati prve skupine »klaster oblike in videza dela« kažejo (slika 12), da je povprečna ocena 

na intervalu od 3,7 do 4,8. Anketiranci najbolje ocenjujejo faktorje, ki govorijo o sodelovanju 

s t. i. nepedagoškimi sodelavci, tehničnim osebjem ter tehnično opremo. Dobro ocenjujejo 

prostore in opremljenost šole ter možnosti za informativnost in organizacijo dela. Iz tega 

sklepamo, da so materialni pogoji za delo odlični, prav tako je dobra tudi organizacija dela v 

pedagoškem procesu.  
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Slika 13: Skupina 2 (srednje ocenjene trditve) 

Iz slike 13 je razvidno, da v »klastru vsebine« v drugi skupini (nižje vrednosti kot v prva 

skupina) sodijo že spremenljivke, ki se nanašajo na vsebino dela, ne pa na obliko dela na šoli. 

Slednje so: 

− odnos do vodstva šole, 
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− osebno zadovoljstvo pri delu, 

− kreativnost in osebna rast zaposlenih.  

Povprečne vrednosti spremenljivk druge skupine so na intervalu od 3,3 do 4,2. Iz tega 

sklepamo, da zaposleni ocenjujejo svoje zadovoljstvo pri delu, odnos do managementa ter 

kreativnosti in osebne rasti, še vedno na nivoju, ki pomeni da procesi delujejo tako, kot so 

zastavljeni. Rezultati kažejo, da so predavatelji zelo zadovoljni z delom referentke za 

študentske zadeve, s tehničnim osebjem ter s sodobno opremljeno infrastrukturo. Manj 

zadovoljstva med zaposlenimi pa je opaziti pri medsebojnih odnosih, možnosti napredovanja 

in plačilom. Slednje bi lahko pripisali krizni situaciji na šoli in v državi.  

 

Slika 14: Skupina 3 (najslabše ocenjena skupina spremenljivk) 

V tretji skupini, kot najslabše ocenjen klaster, ki mu lahko pravimo »klaster namena«, lahko 

trdimo, da skupine, ki govorijo o medsebojnih odnosih med zaposlenimi in o plačilu, 

stimulaciji, nagradah ter pohvalah, najslabše ocenjena kategorija spremenljivk. Ocene se 

nahajajo na intervalu od 2,6 do 3,2. Rezultati, ki govorijo o kakovosti odnosov med 
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zaposlenimi ter o stimulacijah in plačilu, so vedno najtežje dosegljivi, kar bi lahko pripisali 

trenutni krizni situaciji v družbi in razlikam med interesnimi skupinami na šoli.  

Rezultati odjemalci11 

V tem delu smo študente prvih in drugih letnikov (redne in izredne študente) s pomočjo 

anketnega vprašalnika spraševali o treh ključnih dejavnikih študijskega procesa, in sicer: 

njihovo mnenje o delu predavateljev, njihovo mnenje o šoli kot inštituciji in njihovo mnenje o 

poteku praktičnega izobraževanja. Študenti so ocenjevali 22 predavateljev. Da bi dobili 

splošno sliko o kakovosti študijskega procesa, v prvi analizi nismo ločevali odgovorov po 

vprašanjih, upoštevali smo samo število odličnih, prav dobrih, dobrih, zadostnih in 

nezadostnih ocen. 

Anketirali smo študente in postavili naslednjo podtezo: 

Podteza 2.: Večina študentov daje odlično oceno svojim predavateljem in redno obiskuje 

predavanja. 

Podtezo 2. bomo dokazali s prikazom parametrov, prikazanih v sliki 15. 

 

Slika 15: Delež odgovorov splošne ocene študentov o predavateljih 

Študenti so v zelo visokem deležu, skoraj 57 %, dali odlično oceno svojim predavateljem. 

30 % anketiranih študentov jim je dalo oceno prav dobro. Povprečna ocena celotnega dela 

predavateljev je 4,35 (najvišja ocena na lestvici je 5). 

                                                 
11 Pod odjemalce štejemo: redne in izredne študente višješolskega programa gostinstva in turizma. 
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Slika 16: Delež odgovorov (v %) splošne ocene prisotnosti študentov na predavanjih 

Iz slike 16 sklepamo, da je zelo velik delež študentov prisoten na večini predavanj. Svojo 

povprečno prisotnost na predavanjih so študenti ocenili z oceno 91,6 % prisotnosti na 

predavanjih. Tako je visoka povprečna ocena, prikazana na prejšnjem grafu, zanesljiva in ji 

lahko verjamemo. Kajti samo študenti, ki so redno pri pouku, lahko ocenijo svoje 

predavatelje. 

Druga analiza je pri povprečnih vrednostih natančna, prikazane so povprečne vrednosti po 

posameznih vprašanjih. Rezultati so prikazani v sliki 17.  

Povprečje je zelo visoko, od 4,15 do 4,50. Razlike so med spremenljivkami minimalne, 

študenti prav dobro do odlično ocenjujejo predavatelje na šoli. Majhne razlike se pojavijo 

zaradi tega, ker je skoraj 57 % vseh odgovorov študentov na nivoju najvišje možne ocene (5). 

Razvidno je, da je najvišja ocena 4,5 dosežena pri vprašanju, ki je najbolj pomembno: 

»predavatelji študente seznanijo s cilji, vsebinami in obveznostmi« pri posameznem 

predmetu. Prav tako študenti odlično ocenjujejo razmere za študij, zelo dobro sta ocenjena 

tudi verodostojnost predavateljev in način preverjanja znanja. Torej sklepamo, da so najbolj 

pomembni parametri v študijskem procesu doseženi. Slabše ocenjeni rezultati so tisti, ki 

govorijo o realizaciji procesa, vendar so še vedno zelo visoki; ocenjeni so nad oceno 4. 

Sklep: podteza 2. je v celoti dokazana. 
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Slika 17: Povprečne ocene študentov, ki so ocenjevali predavatelje 

S tretjo postavljeno podtezo sem želel dobiti odgovor, katere spremenljivke in kateri 

parametri vplivajo na to, da študenti dobro ocenijo svojega predavatelja. Postavljena je bila 

naslednja podteza: 

Podteza 3.: Študent bo svojega predavatelja ocenil dobro, če: 
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− ob prihodu dobi pravočasne informacije o izvedbi študija in o obveznostih, 

− vzpostavi korekten odnos, pri katerem spodbuja izražanje o vsem, 

− so predavanja zanimiva in strokovna, 

− se predavatelj drži dogovorjenega urnika. 

Podtezo 3. smo dokazali z uporabo regresijske metode z naslednjimi predpostavkami: 

Uporabljena je metoda »STEPWISE«. To je hierarhična metoda regresije, ki z hkratnim 

vključevanjem in izključevanjem spremenljivk doseže najboljšo strukturo povezanosti. 

Metoda je tudi postopna, začne se s spremenljivko, ki ima največji vpliv, konča pa s 

spremenljivko, ki še ima statistično značilen vpliv. Statistično nepomembne spremenljivke so 

izločene, kar nam poda boljšo preglednost in pojasnjenost modela regresije. V našem 

regresijskem modelu smo za odvisno (posledica) spremenljivko vzeli vprašanje: »kako v 

celoti ocenjujete delo izvajalca«. Za neodvisno (vzrok) spremenljivko pa smo vzeli vse tiste 

spremenljivke sklopa vprašanj, ki pojasnjujejo delo izvajalca.  

Preglednica 27: Regresijski model spremenljivk pri predavateljih 

Statistike za oceno celotnega modela 

Model R R2 Popravljeni R2 Standardna napaka ocene 

1 0,501a 0,251 0,250 0,797 

2 0,527b 0,278 0,276 0,783 

3 0,535c 0,287 0,284 0,779 

4 0,541d 0,293 0,289 0,776 

5 0,546e 0,298 0,293 0,774 

a.) Odvisna spremenljivka: Vzpostavil/a je korekten odnos s študenti. 

b.) Odvisna spremenljivka: Vzpostavil/a je korekten odnos s študenti. Izvajalec/izvajalka je 
spodbujal/a izražanje mnenj, razprave in razmišljanja. 

c.) Odvisna spremenljivka: Vzpostavil/a je korekten odnos s študenti. Izvajalec/izvajalka je 
spodbujal/a izražanje mnenj, razprave in razmišljanja. Pri predmetu sem dobil/a pravočasne in 
ustrezne informacije v zvezi z izvedbo in obveznostmi. 

d.) Odvisna spremenljivka: Vzpostavil/a je korekten odnos s študenti.  Izvajalec/izvajalka je 
spodbujal/a izražanje mnenj, razprave in razmišljanja. Pri predmetu sem dobil/a pravočasne in 
ustrezne informacije v zvezi z izvedbo in obveznostmi. Izvajanje je bilo zanimivo, strokovno in 
praktično uporabno. 

e.) Odvisna spremenljivka: Vzpostavil/a je korekten odnos s študenti. Izvajalec/izvajalka je 
spodbujal/a izražanje mnenj, razprave in razmišljanja. Pri predmetu sem dobil/a pravočasne in 
ustrezne informacije v zvezi z izvedbo in obveznostmi. Izvajanje je bilo zanimivo, strokovno in 
praktično uporabno. Izvajalec/izvajalka se je držal/a urnika in dogovorov oz. je dosegljiva v času 
govorilnih ur. 

Prvi del regresijske analize, ki govori o vzročnosti, je dal naslednje rezultate: prikazani 

determinacijski koeficienti kumulativne vrednosti, prispevek posameznih spremenljivk 

dobimo z odštevanjem; v prvem delu analize, kjer je bila ocenjena povprečna vrednost delo 

predavateljev, smo dobili vtis o višini ocene. V drugem delu regresije pa smo ugotovili, kateri 

element vpliva na splošno oceno predavateljev. Rezultati kažejo, da je najmočnejši faktor, ki 
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deluje na splošno oceno, »korekten odnos do študentov«. Statistično povedano je v oceni 

predavatelja 25 % teže »korekten odnos do študentov«. Ostali dejavniki so bistveno manjši: 

»Izvajalec/izvajalka je spodbujal/a izražanje mnenj, razprave in razmišljanja« (2,7 %). »Pri 

predmetu sem dobil/a pravočasne in ustrezne informacije v zvezi z izvedbo in obveznostmi« 

(0,9 %). »Izvajanje je bilo zanimivo, strokovno in praktično uporabno« (0,6 %). 

»Izvajalec/izvajalka se je držal/a urnika in dogovorov oz. je dosegljiva v času govorilnih ur« 

(0,5 %).  

Drugi del regresijske analize govori o moči in smeri vpliva spremenljivk na oceno 

izvajalca/predavatelja. 

Preglednica 28: Vpliv posameznih spremenljivk 

Koeficienti Nestandardizirani 
koeficienti  

Standardizira-
ni koeficienti  

Model B Std. 
napaka 

Beta 
t 

Značil-
nost/Sig 

Konstanta 1,601 0,187  8,544 0,000 

Vzpostavil/a je korekten odnos s 
študenti 

0,334 0,061 0,302 5,467 0,000 

Izvajalec/izvajalka je spodbujal/a 
izražanje mnenj, razprave in 
razmišljanja. 

0,164 0,054 0,160 3,056 0,002 

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

0,132 0,048 0,119 2,759 0,006 

Izvajanje je bilo zanimivo, 
strokovno in praktično uporabno. 

0,139 0,050 0,133 2,748 0,006 

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

-0,135 0,058 -0,111 -2,307 0,021 

a. Odvisna spremenljivka: Kako v celoti ocenjujete delo izvajalca/izvajalke? 

Korekten odnos s študenti je spremenljivka, ki ima največji, pozitiven vpliv. Ostale, razen 

zadnje, so v območju srednjega vpliva. Zadnja trditev, ki govori o izvedbi urnika, je 

negativna, kar pomeni, da študenti niso zadovoljni z organizacijo urnika in dogovorov 

predavatelja, vendar to ne predstavlja močnega vpliva. Korekten odnos s študenti je tista 

kakovost predavateljev, ki v največji meri določa splošno oceno študentov o predavateljih. 

Hkrati je tudi najmočnejša, kar pomeni, da bi spremembo v odnosu študenti hitro zaznali. 

Izvedba urnika je očitno šibka točka nekaterih predavateljev. Negativni predznak pomeni, da 

študenti nekoliko večjemu delu predavateljev pri izvedbi urnika dajo slabo oceno. Na srečo pa 

zelo malo določa splošno oceno izvajalcev. Ostali dejavniki so srednje močni, kar pomeni, da 

bi se tukaj izvajalci morali precej potruditi, da bi to študenti zaznali. Hkrati bi se to malo 

poznalo v določenosti splošne ocene izvajalcev. Zadnja količina, konstanta (začetna vrednost 
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regresijske hiper-ravnine) v naši analizi ni pomembna. Njena značilnost, ki je 0,000, potrjuje 

uspešnost metode. Sicer se uporablja za napovedovanje. 

Sklep: podteza 3. je v celoti dokazana.  

Rezultati odjemalci – kakovost inštitucije VSŠGT Bled12 

Podteza 4.: Faktorji, ki hkrati izpolnijo pričakovanja ter opišejo kakovost študijskega procesa, 

so v večji meri odvisni od: 

− organizacije in izvedbe praktičnega izobraževanja in  

− dobre informiranosti ter primernosti prostorov, 

v manjši meri pa od: 

− dela referata in  

− dela v knjižnici.  

Na sliki 18 so pojasnjeni koraki pri dokazovanja podteze. S prvo metodo redukcije (PCA) 

smo iz vseh spremenljivk dobili nove »umetne« spremenljivke, ki so v regresijskem modelu 

vzroki:  

− organizacija praktičnega izobraževanja, 

− informativnost in prostori,  

− pomembnost dela knjižnice, 

− pomembnost dela referata. 

Druga redukcija je iz spremenljivk: dosedanji študij je izpolnil moja pričakovanja in kako ste 

v celoti zadovoljni s šolo in študijskim procesom, ustvarila novo umetno spremenljivko, ki je 

v regresijskem modelu posledica in smo jo poimenovali »Zadovoljstvo s študijskim procesom 

in izpolnitev pričakovanj«. 

V regresijskem modelu smo ugotovili, katera in v kolikšnem deležu od umetnih spremenljivk 

deluje na »Zadovoljstvo s študijskim procesom in izpolnitev pričakovanj«. 

                                                 
12 Pod odjemalce štejemo: redne in izredne študente višješolskega programa gostinstva in turizma, ki 
so podali splošno mnenje o inštituciji VSŠGT Bled.  
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Slika 18: Prikaz celotnega postopka dokazovanja 

Informacije o študijskem procesu so mi bile pravočasno na razpolago (dostopne). 
Obveščanje o spremembah je bilo ažurno in natančno. 
Prostori za predavanja, vaje in druge oblike dela so bili ustrezni. 
V šoli sem imel/a možnost uporabljati internet v študijske namene. 
Spletna stran šole je vsebinsko ustrezna in pregledna ter uporabna in aktualna. 
Razpored ur za predavanja, vaje in druge oblike dela (v dnevu, tednu, semestru) je ustrezen. 
Pomoč osebja v knjižnici je ustrezna. 
Prostor v šoli (čitalnica), kjer lahko študiram, je ustrezen. 
Vem na koga se lahko obrnem po pomoč v zvezi s študijem (svetovanje, pomoč pri zaposlitvi). 
Uradne ure referata so ustrezne. 
Delo osebja v referatu (pomoč, informacije, odzivnost) je ustrezno. 
Na razpolago je dovolj informacij o možnosti vključevanja v projekte in mednarodno izmenjavo. 
Organizacija praktičnega izobraževanja je bila ustrezna. 

1. organizacija dela in praktično izobraževanje 
2. informativnost in prostori 
3. pomembnost dela knjižnice 
4. pomembnost dela referata 

Zadovoljstvo s študijskim procesom 
in izpolnitev pričakovanj 

 
– Dosedanji študij je izpolnil moja pričakovanja 
–  Kako ste v celoti zadovoljni s šolo in študijskim procesom 

Prva redukcija PCA 

Druga redukcija PCA 

Faktorji / vzroki 

Regresija 

Faktorj / posledica 
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Preglednica 29: Prva redukcija 

KMO in Bartlettov testa 

Kaiser-Meyer-Olkin mera ustreznosti vzorca 0,851 

Bartlettov test sferičnosti Približni Hi2 820,399 

 df 120 

 Sig. 0,000 

a. Na podlagi korelacije 

Osnovna hipoteza Bartlett testa je, da spremenljivke niso v zadostni meri povezane za izvedbo 

redukcije. Ker je značilnost (Sig.) Bartlett testa manjša od 0,05, zavrnemo ničelno podtezo in 

sprejmemo nasprotno podtezo o dobri povezanosti (korelaciji). KMO je mera uspešnosti 

faktorske analize, ki ima v družboslovnih raziskavah spodnjo mejo 0,8. V našem testu je 

KMO mera=0,851. Rezultati potrjujejo dobro medsebojno koreliranost spremenljivk in 

primernost za faktorsko analizo. 
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Preglednica 30: Prikaz komunalitet vhodnih spremenljivk, povezanih z dobljenimi 
komponentami 

Izhodišče Reskalirano Faktorska obremenitev 

Vhodni 
parameter 

Ekstrahirani 
parameter 

Vhodni 
parameter 

Ekstrahirani 
parameter 

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

0,774 0,542 1,000 0,700 

Obveščanje o spremembah je bilo ažurno 
in natančno. 

0,829 0,534 1,000 0,644 

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

0,364 0,219 1,000 0,601 

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

0,570 0,237 1,000 0,519 

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

0,839 0,634 1,000 0,756 

Razpored ur za predavanja, vaje in druge 
oblike dela (v dnevu, tednu, semestru) je 
ustrezen. 

0,977 0,583 1,000 0,597 

Obseg in dostopnost literature in 
podatkovnih baz v knjižnici sta ustrezna. 

0,593 0,412 1,000 0,695 

Pomoč osebja v knjižnici je ustrezna. 0,466 0,218 1,000 0,469 

Prostor v šoli (čitalnica), kjer lahko 
študiram, je ustrezen. 

0,941 0,770 1,000 0,818 

Vem, na koga se lahko obrnem po pomoč 
v zvezi s študijem (tutorstvo, svetovanje, 
pomoč pri zaposlitvi). 

0,829 0,567 1,000 0,684 

Uradne ure referata so ustrezne. 1,028 0,856 1,000 0,833 

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

0,628 0,392 1,000 0,625 

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

0,796 0,527 1,000 0,662 

Organizacija praktičnega izobraževanja je 
bila ustrezna. 

1,031 0,884 1,000 0,858 

Na praktičnem izobraževanju sem 
opravljal/a ustrezna strokovna dela in 
pridobil delovne izkušnje. 

0,973 0,717 1,000 0,737 

Spremljanje praktičnega izobraževanja s 
strani šole je bilo ustrezno. 

0,966 0,732 1,000 0,758 

 

V preglednici 30, prikaz komunalitet pove, kako dobro so vhodne spremenljivke povezane z 

dobljenimi komponentami. To je v bistvu korelacija, ki se tukaj imenuje faktorska 

obremenitev. Ker je kvadrirana, predstavlja delež variance (rescaled) posamezne 

spremenljivke, vsebovane v posamezni komponenti. Ker je spodnja meja 0,4 (40 %), vse 

spremenljivke obdržimo. Reskalirano vrednost spremenljivk interpretiramo na lestvici od 0 od 
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1, ker je 0,4 kritična vrednost, pri kateri spremenljivko izločimo iz redukcije. Vse 

spremenljivke ustrezajo redukciji, kar v našem primeru pomeni, da nobena informacija 

spremenljivk ni izgubljena. 

Preglednica 31: Prikaz deležev skupne pojasnjene variance 

 Inicialna lastna vrednosta Prvotna vsota pojasnjene variance 

Rotirana 
vsota 

pojasnjene 
variance 

 
Skupaj 

% 
variance 

Kumulativa v 
% Skupaj  

% 
variance 

Kumulativa v 
% Skupaj 

1 5,973 47,821 47,821 5,973 47,821 4,821 4,834 

2 1,097 8,779 56,600 1,097 8,779 56,600 3,489 

3 ,940 7,522 64,122 ,940 7,522 64,122 3,457 

4 ,817 6,537 70,660 ,817 6,537 70,660 3,742 

5 ,651 5,215 75,875         

 

V preglednici 31 so prikazani deleži skupne pojasnjene variance. Delež skupne pojasnjene 

variance je zadovoljiv (70,66 %). Ker smo uporabili rotacijo, je delež pojasnjene variance 

posameznih komponent odčitan in izračunan iz zadnjega stolpca. Deleži so v razmerju lastnih 

vrednosti: 4,83:3,49:3,46:3,72. Dobili smo štiri glavne komponente: 

− organizacija dela in praktično izobraževanje v deležu 22,01 %, 

− informativnost in prostori v deležu 15,88 %, 

− pomembnost dela knjižnice v deležu 15,74 % in 

− pomembnost dela referata v deležu 17,03 %. 

S faktorsko analizo smo dobili 4 komponente, ki na bistveno enostavnejši način pojasnjujejo 

organiziranost dela na šoli. Iz nepregledne množice spremenljivk smo dobili strukturo 

povezanih spremenljivk. Največja teža, ki jo študenti dajo, je povezana s spremenljivkami, ki 

govorijo o organizaciji dela, spremljanju praktičnega izobraževanja, kakovosti urnika in 

pomoči strokovnih delavcev v deležu 22,01 %. Nekoliko manjši, a še vedno pomemben delež, 

imajo spremenljivke, ki govorijo o informativnosti (15,88 %), pomembnosti organizacije dela 

v knjižnici (15,74 %) ter pomembnosti organizacije dela v referatu (17,03 %). 

Sestavo posameznih komponent/faktorjev prikazuje preglednica 32. 
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Preglednica 32: Sestava posameznih komponent 

 Reskalirano 

 Komponente 

 1 2 3 4 

Organizacija praktičnega izobraževanja je bila ustrezna. 0,900    

Spremljanje praktičnega izobraževanja s strani šole je bilo 
ustrezno. 

0,906    

Na praktičnem izobraževanju sem opravljal/a ustrezna 
strokovna dela in pridobil/a delovne izkušnje. 

0,599    

Vem, na koga se lahko obrnem po pomoč v zvezi s študijem 
(tutorstvo, svetovanje, pomoč pri zaposlitvi). 

0,532    

Razpored ur za predavanja, vaje in druge oblike dela (v dnevu, 
tednu, semestru) je ustrezen. 

0,512    

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

 0,732   

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

 0,688   

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

 0,658  0,478 

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

 0,653   

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

 0,449   

Prostor v šoli (čitalnica), kjer lahko študiram, je ustrezen.   0,872  

Obseg in dostopnost literature in podatkovnih baz v knjižnici 
sta ustrezna. 

  0,675  

Pomoč osebja v knjižnici je ustrezna.   0,582  

Obveščanje o spremembah je bilo ažurno in natančno.    0,747 

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

   0,716 

Uradne ure referata so ustrezne.    0,651 

V preglednici 32 je prikazana vrednost posameznih faktorjev (osi).  

Ko govorimo o organizaciji dela na šoli (vrednosti označene z rdečo), vidimo, da sta 

najmočnejši komponenti organizacija in spremljanje praktičnega izobraževanja. Uteženost je 

izražena z vrednostjo 0,9. Ker je vrednost reskalirana, jo lahko interpretiramo kot regresijski 

koeficient: 0,9²=0,81=81 % uteženosti. Druga os (vrednosti označene z modro) kaže na to, da 

so razlike manjše, prevladuje pomembnost kakovosti spletne strani šole. Uteženost je izražena 

z vrednostjo 0,732, kot regresijski koeficient: 0,732²=0,53=53 % uteženosti. Tretja os 

(vrednosti označene z rjavo) kaže, da so razlike relativno majhne, da je najbolj pomembna 

ustreznost čitalnice, in sicer kot prostor za študij. Uteženost je izražena z vrednostjo 0,872, 

kot regresijski koeficient: 0,872²=0,76=76 % uteženosti. Četrta os (vrednosti označene z 

zeleno) kaže, da sta spremenljivki enako pomembni. Uteženost je izražena z vrednostjo 0,747 

kot regresijski koeficient: 0,747²=0,55=55 % uteženosti. Spremenljivka, ki govori o 
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informiranosti o študijskem procesu, se pojavlja tako v drugi in četrti osi, saj študenti 

informacije pridobijo tako na spletu kot v referatu, vendar večino informacij pridobijo prek 

spletne strani. Prazne vrednosti v tabeli v resnici obstajajo, a so izpuščene, ker je njihova 

uteženost pod 4 %. 

Preglednica 33: Druga redukcija 

KMO in Bartlettov testa 

Kaiser-Meyer-Olkin mera ustreznosti vzorca 0,750 

Bartlettov test sferičnosti Približni Hi2 44,999 

 df 1 

 Sig. 0,000 

a. Na podlagi korelacije 

 

Oba koeficienta, Bartlettov test, ki ima značilnost 0,000<0,05 ter KMO mera, ki je 0,750, 

kažejo, da je druga redukcija uspešna. Spremenljivke so dobro povezane in primerne za 

redukcijo. 

Preglednica 34: Prikaz komunalitet, ki pove, kako umetna spremenljivka predstavlja 
vhodne spremenljivke 

Komunaliteta Izhodišče Reskalirano 

 Vhodni 
parameter 

Ekstrahirani 
parameter 

Vhodni 
parameter 

Ekstrahirani 
parameter 

Dosedanji študij je izpolnil moja 
pričakovanja 

0,772 0,701 1,000 0,907 

Kako ste v celoti zadovoljni s šolo in 
študijskim procesom 

0,483 0,333 1,000 0,689 

Metoda redukcije; PCA. 

 

Tabela komunalitet pokaže, da umetna spremenljivka zelo dobro predstavlja vhodne 

spremenljivke. To pokaže reskalirano vrednost 0,907, ki jo beremo kot zelo močno 

predstavljivost pri prvi in vrednost 0,689, ki je še vedno dobra. Lahko sklepamo, da študenti 

manjši pomen pripisujejo šoli in študijskem procesu, kot izpolnitvi lastnih pričakovanj. 
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Preglednica 35: Prikaz uspešnosti pridobljene nove komponente 

Skupna pojasnjena varianca 

Komponenta Inicialna lastna vrednosta Prvotna vsota pojasnjene variance 

 
Skupaj 

 % 
variance 

Kumulativa 
v % 

Skupaj 
 % 

variance 
Kumulativa 

v % 

1 1,034 82,317 82,317 1,034 82,317 82,317 R Izhodišče 

2 0,222 17,683 100,000    

Dobljeni podatki kažejo da smo uspešno dobili novo komponento, ki v sebi nosi večino 

lastnosti (82,32 %), ki govorijo o namenu študija. 

Regresijska analiza: tretji in zadnji korak bo odgovoril na vprašanje, v kakšni meri je cilj 

študija, zadovoljstvo z študijem in izpolnjenost lastnih pričakovanj, izpolnjen. Odgovoril bo 

tudi na vprašanje, kateri od faktorjev, ki opisujejo vse dimenzije študija, je v največji meri 

vsebovan v tem cilju.  

Preglednica 36: Rezultati reg. analize – določenost 

Statistika za oceno celotnega modela 

Model R R2 Popravljeni R2 Standardna napaka ocene 

1 0,747a 0,558 0,537 0,67355008 

a. Odvisna spremenljivka: REGR factor score 4 for analysis 1, REGR factor score 2 for analysis 1, 
REGR factor score 3 for analysis 1, REGR factor score 1 for analysis 1 

Determinacijski koeficient je zelo visok 55,8 % glede na velikost vzorca. S tem je model 

precej uspešen in lahko verodostojno odgovori na našo zastavljeno tezo. Ker je uporabljena 

metoda regresije »ENTER« je uspešnost metode treba potrditi še z F-testom 

Preglednica 37: Značilnost F-testa 

ANOVAb 

Model Vsota kvadratov df Kvadrati povprečij F Sig. 

Regresija 47,570 4 11,893 26,214 0,000a 

Ostanek 37,655 83 0,454   

Skupaj 85,225 87    

a. Odvisna spremenljivka: REGR factor score 4 for analysis 1, REGR factor score 2 for analysis 1, 
REGR factor score 3 for analysis 1, REGR factor score 1 for analysis 1 

b. Odvisna spremenljivka: REGR factor score 1 for analysis 2 

Osnovna hipoteza F-testa trdi, da ne obstaja statistično značilna povezanost med neodvisnimi 

spremenljivkami (prediktorji) in odvisno (dependent) spremenljivko. Ker je značilnost F-testa 

0,000<0,05, sprejmemo hipotezo o zadostnem vplivu neodvisnih na odvisno spremenljivko. 
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Preglednica 38: Prikaz moči vpliva posameznih faktorjev 

Koeficientia 

Nestandardizirani 
koeficienti  

Standardi-
zirani 

koeficienti  

Model 

B Std. odklon Beta 

t Sig. 

Konstanta. 0,013 0,072  0,176 0,861 

Organizacija in praktično 
izobraževanje. 

0,309 0,092 0,313 3,375 0,001 

Informativnost in prostori. 0,445 0,086 0,451 5,200 0,000 

Pomembnost dela knjižnice. 0,101 0,088 0,102 1,143 0,256 

Pomembnost dela referata. 0,052 0,091 0,051 0,572 0,569 

a. Odvisna spremenljivka: Zadovoljstvo s študijskim procesom in izpolnitev pričakovanj 

V preglednici 38 sta statistično značilni dve komponenti. 

Prva komponenta, ki vsebuje naslednje: 

− organizacija praktičnega izobraževanja je bila ustrezna. 

− Spremljanje praktičnega izobraževanja s strani šole je bilo ustrezno. 

− Na praktičnem izobraževanju sem opravljal/a ustrezna strokovna dela in pridobil/a 

delovne izkušnje. 

− Vem, na koga se lahko obrnem po pomoč v zvezi s študijem (tutorstvo, svetovanje, 

pomoč pri zaposlitvi). 

Druga komponenta, ki vsebuje naslednje:  

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

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

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

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

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

izmenjavo. 

Precej večji vpliv (0,445) ima druga komponenta. Ostale dve komponenti imata značilnost 

krepko nad 0,05. Hkrati imajo zelo nizek vpliv (beta), tako da jih ni treba upoštevati. 

Statistično so ničelne.  

Sklep: podteza 4. je v celoti dokazana. 

Študentje imajo pričakovanj, nekateri so zrelejši in znajo objektivno oceniti šolo in študijski 

proces. Za družbo je seveda veliko pomembnejši diplomant z veliko znanja, kajti splošno 

znano je, da se na koncu odpovemo lastnim pričakovanjem, ker je študij tudi proces, ko 

študent osebnostno raste in se spreminja.  



 

87 

Da bi ugotovili razlike med objektivnim in subjektivnim doživljanjem študija, postavimo 

naslednjo podtezo: 

Podteza 5.: Ocena študentov ima dve različni komponenti: objektivno in subjektivno. Obe 

oceni imata različen delež vpliva in pojasnjujeta različne vzroke. 

Za dokazovanje podteze smo zgradili dva regresijska modela; prvega, pri katerem je odvisna 

spremenljivka »zadovoljstvo s šolo in študijskim procesom« in drugega, pri katerem je 

odvisna spremenljivka »dosedanji študij je izpolnil moja pričakovanja«. V oba modela za 

neodvisne spremenljivke smo vstavili preostala vprašanja, ki opisujejo različne dimenzija 

študija.  

Preglednica 39: Prikaz pojasnjenosti modela 

Statistika za oceno celotnega modela 

Model RR R2 Popravljeni R2 Standardna napaka ocene 

1 0,664a 0,441 0,315 0,589 

Odvisna spremenljivka: Kako ste v celoti zadovoljni s šolo in študijskim procesom. 
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Preglednica 40: Prikaz spremenljivk, ki imajo značilen statistični vpliv 

Koeficientia 

Nestandardizi-
rani koeficienti  

Standardi-
zirani 

koeficienti  

Model 

B 
Std. 

odklon 
Beta 

t Sig. 

Konstanta 2,166 0,577  3,752 0,000 

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

0,229 0,100 0,282 2,295 0,025 

Obveščanje o spremembah je bilo ažurno in 
natančno. 

0,072 0,097 0,092 0,740 0,462 

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

0,352 0,189 0,299 1,859 0,047 

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

-0,144 0,158 -0,138 -0,914 0,364 

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

-0,103 0,100 -0,133 -1,033 0,305 

Razpored ur za predavanja, vaje in druge oblike 
dela (v dnevu, tednu, semestru) je ustrezen. 

0,047 0,100 0,065 0,472 0,638 

Obseg in dostopnost literature in podatkovnih baz 
v knjižnici sta ustrezna. 

0,270 0,148 0,293 1,825 0,042 

Pomoč osebja v knjižnici je ustrezna. -0,308 0,142 -0,297 -2,171 0,033 

Prostor v šoli (čitalnica), kjer lahko študiram, je 
ustrezen. 

0,042 0,111 0,057 0,376 0,708 

Vem, na koga se lahko obrnem po pomoč v zvezi s 
študijem (tutorstvo, svetovanje, pomoč pri 
zaposlitvi). 

0,037 0,118 0,048 0,314 0,755 

Uradne ure referata so ustrezne. -0,232 0,108 -0,331 -2,145 0,035 

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

-0,039 0,124 -0,043 -0,319 0,750 

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

0,108 0,116 0,135 0,924 0,359 

Organizacija praktičnega izobraževanja je bila 
ustrezna. 

0,126 0,115 0,181 1,093 0,278 

Na praktičnem izobraževanju sem opravljal/a 
ustrezna strokovna dela in pridobil/a delovne 
izkušnje. 

0,000 0,113 -0,001 -0,004 0,997 

Spremljanje praktičnega izobraževanja s strani 
šole je bilo ustrezno. 

0,049 0,110 0,068 0,445 0,657 

a. Odvisna spremenljivka: Kako ste v celoti zadovoljni s šolo in študijskim procesom 

Vidimo, da je zadovoljstvo s šolo in študijskim procesom v precejšnji meri pojasnjeno 

(44,1 %). Največji vpliv na študente naredijo »prostori šole« in ima močen vpliv (0,352), 

srednje močen vpliv na zadovoljstvo kažejo spremenljivki »Informacije o študijskem procesu 

so mi bile pravočasno na razpolago (0,229) in »obseg in dostopnost literature in podatkovnih 

baz v knjižnici sta ustrezna« (0,270). Kako pojasnim negativne koeficiente, ki se pojavijo pri 
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spremenljivkah »Pomoč osebja v knjižnici je ustrezna« (-0,308) in »Uradne ure referata so 

ustrezne« (-0,232). Bolj, ko se povečuje zadovoljstvo s šolo in študijskim procesom se pomen 

naštetih spremenljivk manjša oz. se zgublja. Ostale koeficiente lahko smatramo za ničelne, 

ker je njihova značilnost bistveno večja od 0,05.  

Preglednica 41: Prikaz subjektivnega modela 

Statistika za oceno celotnega modela 

Model R R2 Popravljeni R2 Standardna napaka ocene 

1 0,883a 0,780 0,731 0,455 

 

Vidimo, da je šola v zelo visoki meri izpolnila pričakovanja, ki so jih imeli študenti (78 %). 

Ali je to dobro za šolo, bomo videli pri naslednji analizi, ki natančno opiše, kje so bila 

izpolnjena pričakovanja. 
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Preglednica 42: Prikaz spremenljivk, ki imajo značilen statistični vpliv 

Koeficientia 

Nestandardizirani 
koeficienti  

Standardi-
zirani 

koeficienti  

Model 

B 
Std. 

odklon 
Beta 

t Sig. 

Konstanta -0,405 0,446   -,908 0,367 

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

0,087 0,077 0,088 1,139 0,258 

Obveščanje o spremembah je bilo ažurno in 
natančno. 

0,026 0,075 0,027 0,350 0,728 

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

0,872 0,144 0,599 6,058 0,000 

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

-0,537 0,118 -0,414 -4,537 0,000 

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

0,049 0,077 0,051 0,635 0,528 

Razpored ur za predavanja, vaje in druge oblike 
dela (v dnevu, tednu, semestru) je ustrezen. 

0,041 0,077 0,046 0,530 0,598 

Obseg in dostopnost literature in podatkovnih 
baz v knjižnici sta ustrezna. 

0,094 0,114 0,082 0,820 0,415 

Pomoč osebja v knjižnici je ustrezna. -0,082 0,107 -0,064 -0,768 0,445 

Prostor v šoli (čitalnica), kjer lahko študiram, je 
ustrezen. 

0,119 0,085 0,132 1,410 0,163 

Vem, na koga se lahko obrnem po pomoč v 
zvezi s študijem (tutorstvo, svetovanje, pomoč 
pri zaposlitvi). 

0,047 0,091 0,049 0,521 0,604 

Uradne ure referata so ustrezne. -0,147 0,084 -0,170 -1,754 0,084 

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

-0,009 0,095 -0,008 -0,092 0,927 

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

0,255 0,090 0,259 2,832 0,006 

Organizacija praktičnega izobraževanja je bila 
ustrezna. 

0,051 0,089 0,059 0,577 0,566 

Na praktičnem izobraževanju sem opravljal/a 
ustrezna strokovna dela in pridobil/a delovne 
izkušnje. 

0,177 0,078 0,199 2,270 0,026 

Spremljanje praktičnega izobraževanja s strani 
šole je bilo ustrezno. 

0,052 0,083 0,058 0,622 0,536 

a. Odvisna spremenljivka: Dosedanji študij je izpolnil moja pričakovanja. 

Dva izjemno močna faktorja »prostori za predavanja, vaje in druge oblike dela so bili 

ustrezni« in »v šoli sem imel/a možnost uporabljati internet v študijske namene« kažeta nato, 

da se je pričakovanje ob začetku študijska leta precej spremenilo. Faktor »prostori za 
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predavanja, vaje in druge oblike dela so bili ustrezni« so obdržali izjemno pomembnost drugi 

faktor »v šoli sem imel/a možnost uporabljati internet v študijske namene« 

Dva faktorja, pri katerih je izpolnjenost pričakovanj srednje močna, sta; »Na razpolago je 

dovolj informacij o možnosti vključevanja v projekte in mednarodno izmenjavo (0,255), »ter 

strokovna dela in delovne izkušnje« (0,177).  

Sklep: podteza 5.  je v celoti dokazana. 

Podteza 6.: Vse komponente izobraževanja: organizacija, informativnost, praktično 

izobraževanje, delo zaposlenih, so zelo dobro ocenjene. 
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Slika 19: Prikaz povprečij – odgovor vseh spremenljivk, zajetih v regresijskih modelih 

Vsi predavatelji vedo, da se študenti med seboj razlikujejo. Poznamo študente, ki so zelo 

zainteresirani za predavanja in vaje ter spremljajo vse dejavnosti na šoli. Potem so tudi 

nezainteresirani študenti, ki nimajo mnenja o ničemer. Taki študenti dajejo oceno 3 (nimam 

mnenja). So pa seveda tudi kritični študenti, ki so znižali povprečno oceno. Z eno od prejšnjih 

analiz smo ugotovili, da jih je zelo malo, zato bomo izločili skupino nezainteresiranih 

študentov. To bomo naredili z delitvijo na skupine ali s klaster analizo. 
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Namen klaster analize je razdeliti študente v skupine, ki se med seboj razlikujejo po stopnji 

zadovoljstva glede šole. Analiza je pokazala, da je študente najbolje razdeliti v tri skupine, kot 

kaže prvi spodnji graf, ker je na osi x seznam spremenljivk: 

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

2. Obveščanje o spremembah je bilo ažurno in natančno. 

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

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

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

6. Razpored ur za predavanja, vaje in druge oblike dela (v dnevu, tednu, semestru) je 

ustrezen. 

7. Obseg in dostopnost literature in podatkovnih baz v knjižnici sta ustrezna. 

8. Pomoč osebja v knjižnici je ustrezna. 

9. Prostor v šoli (čitalnica), kjer lahko študiram, je ustrezen. 

10. Vem, na koga se lahko obrnem po pomoč v zvezi s študijem (tutorstvo, svetovanje, 

pomoč pri zaposlitvi). 

11. Uradne ure referata so ustrezne. 

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

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

izmenjavo. 

14. Organizacija praktičnega izobraževanja je bila ustrezna. 

15. Na praktičnem izobraževanju sem opravljal/a ustrezna strokovna dela in pridobil/a 

delovne izkušnje. 

16. Spremljanje praktičnega izobraževanja s strani šole je bilo ustrezno. 

Na osi Y pa so povprečne vrednosti. 

 

Slika 20: Klaster analiza študentov in njihovo mnenje o šoli 
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Slika 21: Prikaz deležev posameznih skupin prejšnjega grafa 

Prva skupina (označena z modro) so študenti, za katere lahko rečemo, da šolo ocenjujejo z 

oceno prav dobro. Njihov delež je 48 %. Druga skupina (označena z rdečo) so študenti, za 

katere lahko rečemo, da šolo ocenjujejo kot odlično inštitucijo. Njihov delež je 29 %. Tretja 

skupina (označena z zeleno) so študenti, ki šolo ocenjujejo kot neodločeno, z 23 % deležem. 

Tako vidimo, da je povprečna ocena šole skoraj povsod v intervalu od 4–5. Posebno je 

razveseljiva 29 % odstotna skupina študentov, ki vse ocenjuje zelo blizu odlično.  

Sklep: podteza 6. je v celoti dokazana. 

3.5.3 Rezultati družba13 

V ta del smo vključili rezultate anketiranih mentorjev iz podjetij, kjer študenti opravljajo 

praktično izobraževanje. Prav ti mentorji so ključnega pomena pri vzpostavitvi pridobivanja 

kompetenc študentov. Lahko bi tudi rekli, da so mentorji bodoči delodajalci študentov.  

Podteza 7.: Mentorji dajejo zelo dobre ocene udeležencem praktičnega izobraževanja. Na 

prvo mesto postavljajo prilagodljivost, šele potem pa pridobljeno znanje in druge faktorje. 

Podtezo bomo dokazali s prikazom povprečnih ocen vseh elementov praktičnega 

izobraževanja ter z regresijskim modelom, ki bo ugotovil moč posameznih komponent. Prvi 

del je prikaz povprečnih odgovorov v anketi »mentorji v podjetjih«, ki je v štirih tabelah: 

1. Vsi elementi, ki govorijo o pripravi in organizaciji na praktičnem izobraževanju. 

2. Lastnosti, ki so potrebne za dobro delo. 

3. Splošno pridobljena znanja. 

4. Konkretna znanja in kompetence, vezane na gostinstvo in turizem. 

                                                 
13 Pod družbo štejemo mentorje v podjetjih, kjer študentje opravljajo praktično izobraževanje.  
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Slika 22: Elementi, ki govorijo o pripravi in organizaciji na prakti čnem izobraževanju 

S slike 22 je razvidno, da so dogovori med šolo in podjetji tekli brez težav. Ocenjeni so z 

oceno skoraj 4,5. Malo slabša ocena je bila pri pripravi celotne dokumentacije in dogovora 

glede termina opravljanja praktičnega izobraževanja. Mentorji v podjetjih najslabše 

ocenjujejo pridobljena znanja in kompetence študentov. Razlog za slabšo oceno lahko 

pripišemo temu, da imajo mentorji previsoka pričakovanja pridobljenih kompetenc na šoli, 

pozabljajo pa na njihovo vlogo, torej na dejstvo, da so tudi oni del izobraževalnega procesa.  
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Slika 23: Lastnosti, ki so potrebne za dobro delo študentov na praktičnem izobraževanju 

S slike 23 je razvidno, da so dobro ocenjene (nad 3,5) tiste spremenljivke, ki jih je moč 

pridobiti v času študija, slabše pa tiste, ki so v večji meri povezane s praktičnim 

izobraževanjem. Vrzel je v komunikacijskih spretnosti, samoiniciativnosti in organizaciji 

lastnega dela. 

 

Slika 24: Splošna ocena pridobljenih znanj in kompetenc 
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Slika 24 nam ponazarja, da so kompetence, ki jih študent pridobi v času študija, ocenjene 

dobro, kompetence iz izvedbe projektov pa so dobile nižjo oceno. Iz tega lahko sklepamo, da 

v času študijskega procesa študenti premalo znanj in kompetenc pridobijo iz realnih procesov 

v posamezni organizaciji.  

 

Slika 25: Konkretna znanja in kompetence, vezane na področje dela gostinstva in 
turizma 

Slika 25 potrjuje rezultate odgovorov pri splošnih trditvah v zvezi s pričakovanji pridobljenih 

kompetenc s strani študentov. Iz tega je razvidno, da mora šola uvesti v svoje izobraževalne 

procese več interdisciplinarnosti med posameznimi predmeti in moduli ter vzpostaviti še 

tesnejše sodelovanje med šolo in gospodarskimi podjetji.  
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Slika 26: Zadovoljstvo mentorjev v podjetjih, ki izvajajo prakti čno izobraževanje 

Povprečna ocena je 3,85. 12 % mentorjev je ocenilo delo študentov z odlično oceno (5), 61 % 

jih je ocenilo z oceno prav dobro (4), 27 % pa je delo študentov ocenilo z oceno dobro (3). 

Kljub temu, da je večina mentorjev ocenila delo študentov kot dobro, pa mora izobraževalna 

ustanova dati večji poudarek na spremenljivke, ki so bile slabše ocenjene. To so 

komunikacijske veščine, znanja tujih jezikov, znanja iz finančnega poslovanja, motivacija za 

delo, kompetence za opravljanje praktičnih znanj. Na drugi strani pa lahko pripišemo dober 

rezultat tudi temu, da je ob pomanjkanju delovne sile, zlasti v gostinskem sektorju, dejstvo, da 

študenti zapolnjujejo kadrovsko vrzel in so v pomoč in podporo drugim zaposlenim.  

Drugi del je regresijska analiza, pri kateri je odvisna spremenljivka zadovoljstvo z organizacijo 

in izvedbo praktičnega izobraževanja. 

Preglednica 43: Faktorji, ki pojasnjujejo zadovoljstvo z organizacijo in izvedbo 
prakti čnega izobraževanja 

Statistika za oceno celotnega modelae 

Model R R2 Popravljeni R2 Standardna napaka ocene 

1 0,587a 0,344 0,320 0,527 

2 0,771b 0,595 0,564 0,422 

3 0,824c 0,679 0,640 0,384 

4 0,858d 0,736 0,692 0,355 

Predvidevanje: (konstanta) Ustrezna prilagodljivost 

b. Predvidevanje: (konstanta) Ustrezna prilagodljivost. Študent je imel dovolj znanja za opravljanje 
dodeljenih nalog. 

c. Predvidevanje: (konstanta) Ustrezna prilagodljivost. Študent je imel dovolj znanja za opravljanje 
dodeljenih nalog. S strani šole sem dobil/a dovolj informacij o kompetencah, ki jih mora študent 
pridobiti med prakso. 

d. Predvidevanje: (konstanta) Ustrezna prilagodljivost. Študent je imel dovolj znanja za opravljanje 
dodeljenih nalog. S strani šole sem dobil/a dovolj informacij o kompetencah, ki jih mora študent 
pridobiti med prakso. Dobra organizacija lastnega dela. 
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e. Odvisna spremenljivka: V celoti sem zadovoljen/na z organizacijo in izvedbo praktičnega 
izobraževanja. 

Faktorji, ki pojasnjujejo zadovoljstvo z organizacijo in izvedbo praktičnega izobraževanja, so 

razporejeni po naslednjih deležih: v največjem deležu ustrezna prilagodljivost študentov, 

34,4 %, nekoliko manj – študent je imel dovolj znanja za opravljanje dodeljenih nalog 21,1 %. 

Dosti šibkejše so – s strani šole sem dobil/a dovolj informacij o kompetencah, ki jih mora 

študent pridobiti med prakso, 8,4 % in dobra organizacija lastnega dela 5,7 %. Pojasnjenost 

modela je zelo visoka (73,6 %). Iz preglednice 44, je razvidna moč posameznih faktorjev. 

Prikaz podatkov v preglednici je zelo pomemben, saj predznak plus/minus pove zelo veliko. 

Najmočnejša spremenljivka oziroma zelo močan vpliv na zadovoljstvo ima ustrezna 

prilagodljivost β=0,686. Dovolj močan vpliv ima – študent je imel dovolj znanja za 

opravljanje dodeljenih nalog β=0,434. Srednje močan vpliv je – od šole sem dobil/a dovolj 

informacij o kompetencah, ki jih mora študent pridobiti med prakso β=0,239. Srednje močan 

negativen vpliv ima – dobra organizacija lastnega dela β= -0,272. To pomeni, da je zaznana 

slabša organiziranost dela, vendar se temu ne pripisuje večjega pomena. Drugi faktorji zelo 

malo prispevajo in niso statistično pomembni (velja ničelna podteza, da je vrednost 

regresijskega koeficient β=0).  

Preglednica 44: Moč vpliva pojasnjenih faktorjev , ki pojasnjujejo zadovoljstvo 
mentorjev z organizacijo in izvedbo praktičnega izobraževanja 

Koeficientia 

Nestandardizirani 
koeficienti  

Standardiz-
irani 

koeficienti  

Model 

B Std. odklon Beta 

t Sig. 

Konstanta -0,072 0,534   -0,134 0,894 

Ustrezna prilagodljivost 0,686 0,121 0,736 5,650 0,000 

Študent je imel dovolj znanja za 
opravljanje dodeljenih nalog. 

0,434 0,084 0,547 5,136 0,000 

S strani šole sem dobil/a dovolj 
informacij o kompetencah, ki jih 
mora študent pridobiti med prakso. 

0,239 0,079 0,323 3,045 0,006 

Dobra organizacija lastnega dela -0,272 0,119 -0,303 -2,287 0,031 

a. Odvisna spremenljivka: V celoti sem zadovoljen/na z organizacijo in izvedbo praktičnega 
izobraževanja. 

Sklep: podteza 7. je v celoti dokazana. 

Komentar k definiciji β: Če se neodvisna spremenljivka spremeni za eno enoto, se odvisna 

spremenljivka spremeni za β enot. β do 0,1 pomeni šibek vpliv, od 0,1 do 0,3 je srednji vpliv, 

nad 0,3 pa močan vpliv.  



 

100 

Največji vpliv na zadovoljstvo mentorja in organizacije je prilagodljivost študenta, kar 

pomeni, da je njegov delovni čas fleksibilen in da opravlja različna dela. Drugi pomembni 

faktor je znanje in to, da zna svoje znanje aplicirati v poslovne procese v organizaciji. 

Negativno na zadovoljstvo pa vpliva slaba organizacija dela, katere pa si študent ne more v 

celoti pridobiti v času študijskega procesa, saj so za to potrebne delovne izkušnje. 

3.5.4 Ključni rezultati14 

V tem delu smo vključili rezultate in izsledke samoevlavacijskega poročila, ki ga mora višja 

strokovna šole pripraviti ob koncu vsakega študijskega leta. V tem delu so objavljena SWOT 

analiza in ključni kazalniki, ki dokazujejo uspešnost oz. odličnost na šoli, ki je opredeljena 

kot študija primera. 

Preglednica 45: SWOT analiza VSŠGT BLED 

Prednosti Slabosti 

− Upravljanje šolskega hotela Astoria. 

− Večina redno zaposlenih predavateljev, 
inštruktorjev in laborantov. 

− Krepitev osebnega odnosa do študentov. 

− Interdisciplinarnost podajanja vsebin. 

− Stalno izobraževanje in izpopolnjevanje 
zaposlenih. 

− Izkušnje in tradicija na področju 
izobraževanja gostinstva in turizma. 

− Materialni pogoji za opravljanje 
študijskega procesa. 

− Samozadostnost. 

− Zaverovanost v lastno organizacijo. 

− Nepovezanost z drugimi šolami, lokalno 
skupnostjo in podjetji. 

− Delo zaposlenih ni cenjeno s strani zaposlenih 
oz. vodstva. 

− Vzdrževanje IKT tehnologije. 

− Procesi pooblaščanja zaposlenih so nejasno 
definirani. 

− Nejasno definirane odgovornosti zaposlenih. 

− Odtekanje informacij v druge zavode.  

Priložnosti Nevarnosti 

− Izkoristiti prekvalifikacijo brezposelnih 
oseb. 

− Ustanovitev medpodjetniškega 
izobraževalnega centra. 

− Poglobljeno sodelovanje z gospodarstvom. 

− Aktivnejše sodelovanje pri projektih in 
razpisih. 

− Pridobivanje dodatnih finančnih sredstev iz 
evropskih skladov. 

− Negotova zakonodaja na državni ravni. 

− Negotov sistem financiranje javnih višjih 
strokovnih šol. 

− Frigidnost šolskega sistema. 

− Nelojalna konkurenca izobraževalnih. ustanov. 

− Zmanjšanje študentske populacije. 

− Drago bivanje študentov. 

− Napake pri širjenju mreže višjih strokovnih šol. 

− Miselnost o nepotrebnosti formalne izobrazbe 
na področju gostinstva in turizma. 

Vir: VSŠGT Bled 2010, 19. 

                                                 
14 Pod ključne rezultate štejemo podatke iz samoevalvacijskega poročila VSŠGT Bled. 
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Iz preglednice 45 (SWOT analize) lahko razberemo, da ima VSŠGT Bled veliko prednosti in 

priložnosti pri svojem poslovanju, vendar pa ima na drugi strani tudi veliko pomanjkljivosti. 

Zato je treba v prihodnje še toliko bolj stremeti k temu, da bo pomanjkljivosti, ki so navedene 

v tej analizi, manj, in jih skušati odpraviti.  

Največja prednost šole je, da ima poleg sodobno opremljenih prostorov in redno zaposlenih 

pedagoških delavcev ter dolgoletne tradicije, tudi lasten hotel, ki služi kot »trening center« 

študentov. Slabosti so zlasti vidne pri neustreznih odnosih in komunikaciji med zaposlenimi, 

nepovezanosti in v slabšem sodelovanju z drugimi šolami ter dejstvu, da se zaradi dolgoletne 

tradicije čuti samozadostnost pri zaposlenih in v samem študijskem procesu. Glede na 

trenutno situacijo bi bila smiselna prekvalifikacija brezposelnih oseb, saj je ta poklic še vedno 

deficitaren. Ključna nevarnost je pomanjkanje študentov in zanimanje za omenjeni poklic ter 

pestra ponudba izobraževalnih ustanov na terciarnem področju. Nevarnost je tudi v težnji po 

višji stopnji izobrazbe.  
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Preglednica 46: Predstavitev podatkov po študijskih letih po posameznih kategorijah 
»Izobraževanje – študijska dejavnost« 

 07/08 08/09 09/10 

Študijski programi: 

Št. študijskih programov - vrste študijskih programov 3 2 1 

Zaposleni za polni delovni čas 27 25 25 

Predavatelji 14 13 13 

Laboranti 5 5 5 

Strokovni delavci 4 4 4 

Ostali zaposleni 2 2 2 

Zaposleni za krajši delovni čas 3 2 2 

Podatki o vpisu v prvi letnik – redni, izredni, vsi programi 

Št. razpisanih vpisnih mest 290 290 270 

Št. vpisanih študentov 273 207 185 

Redni 192 153 161 

Izredni 81 54 24 

Št. študentov, ki obiskujejo predavanja    

Podatki o vseh študentih 

Št. študentov 652 550 455 

Št. študentov, moški 232 213 191 

Št. študentov, ženske 420 337 264 

Št. študentov - redni, 380 363 329 

Št. študentov - izredni 272 187 126 

Št. študentov s posebnimi potrebami, 0 1 0 

Št. študentov na predavatelja 47 42 35 

Št. študentov na laboranta 109 92 76 

Št. študentov na strokovnega sodelavca 163 138 114 

Prehodnost študentov 68 % 43 %  

Delež ponavljavcev 58 % 49 % 36 % 

Trajanje študija v letih   5.8 

DIPLOME    

Št. diplom  100 89 74 

Podatki o mobilnosti študentov 

Št. študentov na praksi v tujini in iz tujine   12 

Št. tujcev  1 3 

Vir: VSŠGT Bled 2010, 10. 

Na podlagi preglednice 46 smo prišli do naslednjih zaključkov. Zaskrbljujoče je število na 

novo vpisanih študentov v zadnjem študijskem letu na VSŠGT Bled, saj se je to število 

zmanjšalo kar za 17,2 % v primerjavi z letom 08/09. Od tega je 9,36 % manj rednih in 32,6 % 

manj izrednih študentov. Ker pa se število zaposlenih oziroma predavateljev v vseh teh letih 

ni spremenilo, lahko rečemo, da ima vsak predavatelj potemtakem več časa za posameznega 

študenta in bi moralo biti izboljšanje razvidno tudi na strani študentov (število diplomantov, 
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višja samoocena šole itd.). Kvantitativno se je zmanjšalo tudi število diplomantov, za 26 % od 

leta 2007/08 v primerjavi z letom 2009/2010. Če pa gledamo rezultate glede na številko vpisa, 

se je dejansko število diplomantov, ki so uspešno zaključili študij, povečalo. To nam potrjuje 

tudi zmanjšanje deleža ponavljajočih študentov z 58 % v letu 2007/8 na 36 % v letu 

2009/2010. Manjši pozitiven znak o napredku šole nam kaže tudi na povečano število tujih 

študentov, iz nič v letu 2007/8 na tri v letu 2009/2010. Prizadevati bi si bilo treba za 

povečanje števila študentov na praksi v tujini oziroma iz tujine. 

Preglednica 47: Podatki za opravljeno strokovno dejavnost za študijsko leto 2009/201015 

Strokovna dejavnost Vrednost 

Objave strokovnih člankov 35 

Razvojni projekti 3 

Interdisciplinarni projekti 1 

Zaposleni, vključeni v domače projekte 11 

Zaposleni, vključeni v mednarodne projekte 9 

Študenti, vključeni v domače projekte 74 

Študenti, vključeni v mednarodne projekte 41 

Skupna vrednost pridobljenih sredstev za domače projekte (v EUR) 25.102,00  

Delež sredstev iz domačih projektov v primerjavi z vsemi pridobljenimi sredstvi 29 % 

Bilateralni projekti 0 

Drugi mednarodni projekti 2 

Skupna vrednost pridobljenih sredstev za mednarodne projekte  (v EUR) 40.968,00 

Delež sredstev iz mednarodnih projektov v primerjavi z vsemi pridobljenimi 
sredstvi 

48 % 

Podpisane pogodbe z gospodarstvom (projekti) 2 

Projekti, opravljeni za gospodarstvo 5 

Diplomske naloge 94 

Projekti, ki jih pripravijo študentje 8 

Študenti na praktičnem izobraževanju v gospodarstvu (so uspešno opravili 
obveznosti in oddali vso zahtevano dokumentacijo) 

162 

Zaposleni, vključeni v projekte za gospodarstvo 9 

Skupna vrednost pridobljenih sredstev od izvedenih projektov za gospodarstvo  
(v EUR) 

20.435,00 

Delež sredstev iz projektov za gospodarstvo v primerjavi z vsemi pridobljenimi 
sredstvi za razvoj 

23 % 

Drugi mednarodni projekti 2 

Vir: VSŠGT Bled 2010, 13. 

Na podlagi preglednice 47 lahko rečemo, da je šola uspešna pri pridobivanju sredstev v državi 

in izven nje. Več poudarka bi v prihodnje dali še na podpisane pogodbe z gospodarstvom ter 

na povečanje števila objavljenih člankov ter na domače in tuje projekte. Več pozornosti je 

                                                 
15 Podatki za prejšnja leta niso zabeleženi v taki obliki. 
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treba posvetiti tudi področju bilateralnih projektov. Na podlagi vseh projektov bi lahko 

pridobili tudi več sredstev. 

Preglednica 48: Število zaposlenih predavateljev, inštruktorjev in laborantov; podatki 
za študijsko leto 2009/2010 

Zaposleni – predavatelji, inštruktorji in laboranti število / vsota / ocena 

Predavatelji 13 

Inštruktorji 0 

Laboranti 5 

Novo zaposleni predavatelji 0 

Novo zaposleni inštruktorji 0 

Novo zaposleni laboranti 0 

Zaposleni s stopnjo izobrazbe IV 0 

Zaposleni s stopnjo izobrazbe V 0 

Zaposleni s stopnjo izobrazbe VI/1 3 

Zaposleni s stopnjo izobrazbe VI/2 5 

Zaposleni s stopnjo izobrazbe VII 7 

Zaposleni s stopnjo izobrazbe VIII/1 4 

Zaposleni s stopnjo izobrazbe VIII/2 1 

Zaposleni za polni delovni čas 19 

Zaposleni za manj kot polni delovni čas 2 

Pogodbeno zaposleni 8 

Redna napredovanja 1 

Izredna napredovanja 1 

Povprečna mesečna vrednost napredovanja za strokovne delavce 21,00 evrov 

Zaposleni z nazivom mentor /mentorica 2 

Zaposleni z nazivom svetovalec /svetovalka 4 

Zaposleni z nazivom svetnik /svetnica 10 

Izvolitve v naziv predavatelja 4 

Gostujoči predavatelji, ki sodelujejo pri izobraževalnem procesu v Višji 
strokovni šoli za gostinstvo in turizem Bled 

6 

Predavatelji, ki sodelujejo pri izobraževalnem procesu v tujini kot 
gostujoči predavatelji 

0 

Strokovni delavci oz. sodelavci, ki se izobražujejo v tujini 0 

Zaposleni, ki se formalno izobražujejo  6 

Vir: VSŠGT Bled 2010, 14. 

Iz preglednice 48 je razvidno, da je število zaposlenih predavateljev in laborantov ostalo 

enako prejšnjemu letu in da šola na novo ne zaposluje več, kar je smotrno glede na dejstvo, da 

se je število študentov v zadnjih letih konstantno zmanjševalo. Vsi zaposleni so visoko 

izobraženi, z vsaj 6. stopnjo izobrazbe. Večina (kar 90,5 %) je redno zaposlenih za polni 

delovni čas. Pozitivno lahko ocenjujemo tudi dejstvo, da šola v tem letu kar 6 zaposlenih 

formalno izobražuje. V prihodnje bi bilo smotrno tudi povečati število zaposlenih, ki bi 
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sodelovali pri izobraževalnem procesu v tujini kot gostujoči predavatelji oziroma pri 

kateremkoli izobraževanju.  

Preglednica 49: Število zaposlenih upravnih in strokovno-tehničnih delavcev; podatki 
za študijsko leto 2009/2010 

 število / ocena 

Upravni in strokovno-tehnični delavci s stopnjo izobrazbe IV 1 

Upravni in strokovno-tehnični delavci s stopnjo izobrazbe V 1 

Upravni in strokovno-tehnični delavci s stopnjo izobrazbe VI/1 3 

Upravni in strokovno-tehnični delavci s stopnjo izobrazbe VI/2 1 

Upravni in strokovno-tehnični delavci s stopnjo izobrazbe VII 1 

Redna napredovanja 0 

Izredna napredovanja 0 

Povprečna mesečna vrednost napredovanja za upravne in strokovno-tehnične 
sodelavce 

/ 

Zaposleni, ki se formalno izobražujejo  6 

Vir: VSŠGT Bled 2010, 19. 

Kar se tiče števila zaposlenih upravnih in strokovno-tehničnih delavcev, na osnovi podatkov 

iz preglednice 49 lahko rečemo, da so povprečno dobro izobraženi in kljub dejstvu, da se 

formalno vsi izobražujejo, nihče ni redno ali izredno napredoval. Zato bi morali k temu 

stremeti v prihodnje.  

Preglednica 50: Podatki, ki prikazujejo število študentov, ki sodelujejo pri 
mednarodnih projektih oz. se aktivno udejstvujejo v tujini 

 število / ocena 
/ vsota 

Študenti na praksi v tujini 12 

Tuji študenti na praksi  8 

Priznana spričevala 2 

Priznane, v tujini opravljene študijske obveznosti 12 

Pridobljena sredstva iz naslova mobilnosti 5422,00 evrov 

Vir: VSŠGT Bled 2010, 12. 

Iz preglednice 50 lahko razberemo, da je bilo na praksi v tujini v letu 2009/10 3,64 % vseh 

redno vpisanih študentov. Mobilnost študentov (praktično izobraževanje) je v okviru akcije 

Erassmus – VŽU relativno skromna. Razlog za to sta nemotiviranost študentov in finančni 

faktor. Mobilnosti študentov (študij) v okviru akcije Erazmus – VŽU se ne izvaja. Razlog za 

to je v tem, ker se študijski proces izvaja v slovenskem jeziku, ki ga tuji študentje ne 

obvladajo in ker šola nima mednarodnega oddelka. Višja strokovna šola za gostinstvo in 

turizem Bled nima podpisanih bilateralnih pogodb s šolami, ki imajo podoben učni načrt in 

mednarodni oddelek. Zato je nemogoče vzpostaviti recipročno izmenjavo študentov. 
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Pridobljena so bila tudi finančna sredstva iz naslova mobilnosti, vendar bi bilo treba na tem 

področju narediti še več. Smotrno bi bilo pridobiti tudi mnenja in ocene študentov o 

mobilnosti.  
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4 SKLEP  

V magistrski nalogi smo raziskali (analizirali in proučili) prednosti in slabosti uporabe 

Modela EFQM v višjem strokovnem izobraževanju na podlagi konkretnega primera VSŠGT 

Bled.  

V teoretičnem delu smo analizirali pojme in različne definicije kakovosti. Na začetku so 

predstavljeni pojmi in definicije o kakovosti, v nadaljevanju so podane razlike v pojmovanju 

kakovosti za proizvode in storitve. V teoretičnem delu so tudi temeljito prikazani teoretični 

temelji za aplikacijo in zagotavljanja in vodenja kakovosti v višje strokovnem šolstvu. 

Neposrednih raziskav za aplikativnost Modela odličnosti EFQM v višjem strokovnem šolstvu 

v Republiki Sloveniji do sedaj še ni bilo izvedenih. Model, ki ga sestavlja devet načel, ki so 

zajeta v Modelu EFQM in služijo za ocenjevanje poslovne odličnosti podjetja oz. druge 

organizacije smo aplicirali na višjo strokovno šolo, ki smo jo izbrali, kot primer dobre prakse. 

Študija primera vključuje samooceno dejavnikov in težo teh dejavnikov (voditeljstvo, 

zaposleni, strategija, partnerstva in viri ter procesi, izdelki in storitve, ter podaja samooceno 

rezultatov zaposlenih, odjemalcev (študentov), družbe (delodajalcev) in ključnih rezultatov, ki 

so pomembni za vodenje kakovosti.   

Prišli smo do zaključka, da se Model odličnosti EFQM lahko uporablja na področju višjega 

strokovnega izobraževanja kot ocena kakovosti določene višješolske izobraževalne 

organizacije.  

Poudariti je treba, da sta kakovost in samoocenjevanje zelo pomembna za sam razvoj in 

uspešnost vsake višje strokovne šole. To lahko potrdimo na osnovi posvetovanj, internih 

analiz VSŠGT Bled, s samoocenitvijo »dejavnikov« modela EFQM ter s pregledom in 

študijem literature, vezane na magistrsko delo.  

V primeru VSŠGT Bled, ko govorimo o višješolskem izobraževanju, lahko sklepamo, da 

imajo akterji željo po uspehu in boljši kakovosti šole. Vendar bi bilo treba narediti več na 

področju kakovosti tudi še za državne izobraževalne inštitucije na podlagi močne podpore 

državne politike ter gospodarstva.  

Kakovost višješolskega izobraževanja oziroma konstantno evalviranje kakovosti je še kako 

pomembno. Še posebej, če gledamo na to s širšega zornega kota. Se pravi, da iščemo pomen 

kakovosti izven šolskih okvirjev. Kaj pomeni ta kakovost na ravni države, kraja, kaj doprinese 

oziroma bi lahko doprinesla.  

Izvajanje in nadzor kakovosti vplivata na nivo posameznika, na nivo posamezne 

izobraževalne inštitucije in tudi na širši nacionalni ravni in mednarodnih primerjavah. Zato je 

še toliko bolj pomembno stremenje k učinkovitosti izobraževalnih ustanov oziroma 
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organizacij, ki se tega zavedajo in skušajo tudi same vzpostaviti tak model za vzpostavitev in 

spremljanje kakovosti v posameznih organizacijah.  

V empiričnem delu je podana samoevalvacijska ocena s strani zaposlenih in tudi rezultati dela 

VSŠGT Bled z vsemi akterji, ki sodelujejo pri študijskem procesu (vodstvo, predavatelji, 

ostali zaposleni, študenti, mentorji v podjetjih oziroma potencialni delodajalci). Razvidna je 

tudi želja in pripravljenost po t. i. »skupnem« uspehu tako na osebnem področju kot tudi na 

poslovnem, mednarodnem priznanju konkretne šole, strmenju k novim idejam, smernicam, 

izobraževanju itd.  

Temeljno tezo, ki pravi: »Model odličnosti EQFM se lahko uporablja na področju višjega 

strokovnega izobraževanja« smo potrdili, kajti podkrepljena je v nalogi v empiričnem delu z 

vsemi podteazmi, kjer smo posamezne elemente evalvacije uspešno aplicirali v Model 

odličnosti EFQM. Kljub temu, da je bila potrjena temeljna teza, pa izvajanje EFQM modela 

poraja dvom pri ocenjevanju strategije in politike šole s strani študentov. Vprašanje pa je, do 

kakšne mere so študenti seznanjeni z strateškimi dokumenti šole. Aplikacija modela EFQM in 

opravljena samoocena še ne pomenita napredka, če vodstvo šole ne predlaga in podpira 

določenih sprememb, izboljšav, ukrepov, racionalnejšega poslovanja in izboljševanja 

kakovosti. Zaradi nenehnih sprememb se morajo vsi akterji, ki sodelujejo v tem procesu, 

nenehno prilagajati in izpopolnjevati. Izpolnjena pričakovanja in zadovoljstvo vseh 

udeležencev izobraževalnega procesa sta ključna elementa kakovosti, kar tudi določa Model 

odličnosti EFQM.  

Manjša odstopanja so se pokazala pri apliciranju devetih meril na primeru višje strokovne 

šole. Ta odstopanja so se pokazala pri utežeh posameznih dejavnikov modela odličnosti 

EFQM. Problematika se je pokazala tudi pri implementaciji že pripravljenih vprašalnikov, s 

strani šole, v Model odličnosti EFQM.  

Potrebna je zavest, da je prav vsak posameznik znotraj izobraževalne inštitucije odgovoren za 

kakovost in uspeh šole ne glede na to ali je to študent, zaposleni, zunanji sodelavec ali kdo 

izmed preostalih akterjev, ki so kakorkoli vpleteni.  

Glede na pridobljene rezultate, mora tako vodstvo šole, kot komisija za kakovost podati 

ukrepe za izboljšanje kakovosti in strmeti k ciljem izboljševanja in izpopolnjevanja vseh 

procesov. 

Model odličnosti EFQM se lahko uporabi na katerekoli višješolski izobraževalni inštituciji 

oziroma organizaciji in ni primeren samo za VSŠGT Bled. Na podlagi tega modela šola 

oziroma izobraževalna organizacija lahko sama oceni in analizira trenutno kakovost stanja in 

z uporabo modela EFQM priredi in prireja model odličnosti po svojih potrebah, kriterijih, 

politiki itd. 
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Ker so zaposleni opravili kritično samooceno stanja dejavnikov po zgledu Modela odličnosti 

EFQM, na drugi strani pa pregled rezultatov, se na omenjeni inštituciji že opazi kakovostno 

delovanje in strmenje k odličnosti. Na podlagi te naloge lahko tudi ostale inštitucije, 

predvsem na terciarnem izobraževanju, uporabijo ta model, s čimer bo zagotovljen pozitivni 

prispevek k področju managementa v izobraževanju in njegovi uporabni vrednosti.  

Ker smo uporabili pri preverjanju temeljne teze študijo primera VSŠGT Bled bi bilo smiselno 

isto raziskavo izvesti na drugih višjih strokovnih šolah podobne ali druge smeri. Prav tako bi 

bilo smiselno seznaniti vse udeležence (študenti, delodajalci, zaposleni itd.) v procesu 

evalvacije z modelom EFQM. V magistrski nalogi smo se osredotočili na model EFQM, 

smiselno pa bi bilo preveriti tudi druge modele kakovosti (npr. CAF, TQM). 

Magistrska naloga pomeni pomemben doprinos k razvoju modelov kakovosti na področju 

višjega strokovnega izobraževanja v Republiki Sloveniji. Res je da je bil model EFQM 

obravnavan na področju srednjega izobraževanja ne pa na višje šolskem strokovnem 

izobraževanju. Naloga se torej osredotoča na aplikacijo EFQM modela na do sedaj ne 

obravnavano področje, to je višje strokovno izobraževanje.  
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PRILOGE  

Priloga 1 Kakovostni profil VSŠGT BLED in modificirane teže posameznih dejavnikov 

po Modelu odličnosti EFQM. 

Priloga 2 Evalvacija zaposlenih na VSŠGT Bled; njihovo mnenje o VSŠGT Bled. 

Priloga 3 Evalvacija študentov na VSŠGT Bled; njihovo mnenje o predavateljih na 

VSŠGT Bled. 

Priloga 4  Evalvacija študentov na VSŠGT Bled; njihovo mnenje o inštituciji VSŠGT 

Bled. 

Priloga 5  Evalvacija študentov o praktičnem izobraževanju. 

Priloga 6  Evalvacija mentorjev v podjetjih, kjer študenti opravljajo praktično 

izobraževanje. 

 





Priloga 1 

 

KAKOVOSTNI PROFIL VSŠGT BLED IN MODIFICIRANE TEŽE P OSAMEZNIH 
DEJAVNIKOV PO MODELU ODLI ČNOSTI EFQM 

Pri profilu kakovosti šole boste ocenili stopnjo zrelosti za pet ključnih elementov. 

Ugotovljene vrzeli predstavljajo osnovo za načrtovanje in prednostno razvrščanje aktivnosti 

izboljševanja in inoviranja za premik posameznih elementov na višjo raven. Na osnovi v 

nadaljevanju predloženih samoocenjevalnih listov za ključne elemente ocenite raven zrelosti 

za šolo, kjer ste zaposleni (VSŠGT BLED): 

1. VODENJE 

2. ZAPOSLENI 

3. POLITIKA IN STRATEGIJA 

4. PARTNERSTVA IN VIRI 

5. PROCESI 

Vir: Žagar 2010. 
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Raven zrelosti 
Klju čni dejavnik 

1. raven 2. raven 3. raven 4. raven 5. raven 

VODENJE 

Na kaj se 

osredotoča vodstvo 

in kakšni so njegovi 

pristopi? 

Osredotoča se na 

izobraževalni proces, 

ustanovitelja in nekatere 

zainteresirane strani 

(študenti, delodajalci) z 

ad hoc odzivi na 

probleme, priložnosti, 

spremembe. Značilno je 

dajanje navodil »od 

zgoraj navzdol«. 

Osredotoča se na vse 

deležnike in zahteve 

zakonodaje, z nekaj 

strukturiranega odziva na 

probleme in priložnosti. 

Osredotoča se na 

zaposlene in nekatere 

dodatne zainteresirane 

strani. Definirani so 

procesi za odzivanje na 

probleme in priložnosti, 

ki se tudi izvajajo. 

Pojavlja se proaktiven 

pristop. Za sprejemanje 

odločitev so že dana 

določena pooblastila. 

Osredotoča se na 

uravnoteženje potreb 

identificiranih 

zainteresiranih strani. Kot 

del osredotočenosti šole 

se poudarja nenehno 

izboljševanje in 

inoviranje. Značilen je 

proaktiven pristop z 

intenzivnim 

vključevanjem zaposlenih 

v odločanje. 

 

Osredotoča se na uravnoteženje 

potreb vseh obstoječih in novih 

zainteresiranih strani s ciljem biti 

najboljši v gostinsko-turističnem 

VŠ izobraževanju. Pristop je 

izrazito proaktiven in usmerjen v 

trajno učečo se organizacijo. 

ZAPOSLENI Šola načrtuje, upravlja in 

izboljšuje človeške vire. 

Vodenje politike 

zaposlovanja 

Zagotavljanje enakih 

možnosti 

 

Šola prepoznava, razvija 

ter vzdržuje znanje in 

sposobnosti zaposlenih. 

Razvoj in uporaba 

načrtov usposabljanja in 

razvoja zaposlenih za 

izpopolnjevanje sedanjih 

in prihodnjih potreb na 

šoli po usposobljenem 

kadru. 

Šola vključuje in 

pooblašča zaposlene. 

Spodbujanje in podpora 

sodelovanju 

posameznikov in timov 

pri aktivnosti 

izboljševanja. 

Podpora pri 

inovativnosti in 

ustvarjalnosti 

zaposlenih. 

 

Med zaposlenimi poteka 

dialog. 

Razvoj in uporaba 

vertikalnih (od zgoraj 

navzdol in obratno) in 

horizontalnih poti 

komuniciranja. 

Prepoznavanje potreb po 

komuniciranju. 

Šola zaposlene nagrajuje, jim 

daje priznanje in skrbi za znanje. 

Dajanje priznanja zaposlenim. 

Zavzemanje za osveščenost za 

vprašanja zdravja, varstva pri 

delu ipd. 

Pridobivanje določenih bonitet. 
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Raven zrelosti 
Klju čni dejavnik 

1. raven 2. raven 3. raven 4. raven 5. raven 

POLITIKA IN 

STRATEGIJA  

Šola deluje z ad hoc ali s 

kratkoročnimi cilji, 

strategija ni jasna.  

Šola ima jasne cilje za 

posamezne procese in 

vsaj kratkoročne 

strategije. 

Iz ciljev izhajajo akcijski 

načrti za doseganje 

srednjeročnih strategij. 

Cilji na vseh ravneh in 

dolgoročna strategija 

zajemajo vse 

zainteresirane strani.  

 

Cilji na vseh ravneh in 

dolgoročna strategija zajemajo 

vse zainteresirane strani in so 

močno trajnostno usmerjene.  

PARTERSTVA 

IN VIRI  

Viri se vodijo po ad hoc 

načinu. 

Viri se načrtujejo in se 

zagotavljajo za nujno 

realizacijo procesov. 

Viri se skrbno načrtujejo 

in omogočajo 

kontinuirano realizacijo 

procesov. 

Preventivna skrb za 

načrtovanje in 

pridobivanje virov 

omogoča zanesljivost 

poslovanja šole.  

Pri vodenju in uporabi virov, ki 

sta načrtovana in se učinkovito 

udejanjata, so prepoznana in 

ocenjena tveganja tako, da je 

zagotovljeno zadovoljevanje 

zainteresiranih strani. 

 

PROCESI  

Kako so 

organizirane 

aktivnosti? 

Ni sistematičnega 

pristopa k organizaciji 

aktivnosti. Obstaja le 

nekaj osnovnih delovnih 

postopkov ali navodil. 

Aktivnosti so 

organizirane po 

funkcijah. Obstaja 

osnovni sistem 

kakovosti. 

Obstaja uspešen in 

učinkovit sistem vodenja 

kakovosti, ki temelji na 

procesih in omogoča 

fleksibilnost. 

Obstaja uspešen in 

učinkovit sistem vodenja 

kakovosti z dobrim 

medsebojnim vplivanjem 

procesov, ki podpirajo 

izboljševanje in 

omogočajo fleksibilnost. 

Procesi v izpolnjujejo 

potrebe identificiranih 

zainteresiranih strani. 

 

Obstaja sistem vodenja 

kakovosti, ki podpira 

inovativnost, je trajnostno 

naravnan in omogoča primerjave 

z drugimi ter izpolnjuje potrebe 

in pričakovanja novih in 

identificiranih zainteresiranih 

strani.  
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Prosim vas, da spodnjemu EFQM modelu določite težo (skupaj je možnih 50 odstotnih točk) 
posameznega dejavnika kakovosti, kot menite, da bi moral biti strukturiran na Višji strokovni 
šoli za gostinstvo in turizem Bled.  

 

 

 Zaposleni  

   

 Politika in strategija  

   

Voditeljstvo 

 Partnerstva in viri  

Procesi, izdelki 

in storitve 
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EVALVACIJA ZAPOSLENIH NA VSŠGT BLED; NJIHOVO MNENJE  O VSŠGT 
BLED 

 

Vir: povzeto po Skupnost VSŠ 2008. 

 





Priloga 3 

 

EVALVACIJA ŠTUDENTOV NA VSŠGT BLED; NJIHOVO MNENJE O 
PREDAVATELJIH NA VSŠGT BLED 

 

Vir: povzeto po Skupnost VSŠ 2008. 

 





Priloga 4 

 

EVALVACIJA ŠTUDENTOV NA VSŠGT BLED; NJIHOVO MNENJE O 
INŠTITUCIJI VSŠGT BLED  

 

Vir: povzeto po Skupnost VSŠ 2008. 

 





Priloga 5 

 

EVALVACIJA ŠTUDENTOV O PRAKTI ČNEM 
IZOBRAŽEVANJU

 

Vir: povzeto po Skupnost VSŠ 2008. 

 





Priloga 6 

 

EVALVACIJA MENTORJEV V PODJETJIH, KJER ŠTUDENTI OPR AVLJAJO 
PRAKTI ČNO IZOBRAŽEVANJE 

 

Vir: povzeto po Skupnost VSŠ 2008. 


