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1  PODATKI O ZAVODU 
 
Ime zavoda: IZOBRAŽEVALNI CENTER PIRAMIDA MARIBOR  
Organizacijska enota:  VIŠJA STROKOVNA ŠOLA 
Naslov zavoda: Park mladih 3, 2000 Maribor 
www.icp-mb.si  

 
1.1 POVZETKI IZ USTANOVITVENEGA AKTA IZOBRAŽEVALNEGA CENTRA PIRAMIDA 
MARIBOR  
 
Na podlagi 9. člena Zakona o zavodih (Uradni  list RS, št. 12/91, 17/91, 55/92, 13/93, 66/93, 
45/94 - odl. US, 8/96, 36/00 - ZPDZC in 127/06 - ZJZP), 41. člena Zakona o organizaciji in 
financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 
36/08, 58/09, 64/09-popr. in 65/09-popr.), 6. člena in šestega odstavka 21. člena Zakona o 
Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo, 109/08 in 
38/10 - ZUKN) je Vlada Republike Slovenije dne 27. julija 2010 sprejela SKLEP o ustanovitvi 
javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda »Izobraževalni center Piramida Maribor«.  

 
Ustanoviteljica javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda »Izobraževalni center Piramida 
Maribor« je Republika Slovenija. Ustanoviteljske pravice ustanoviteljice uresničuje Vlada 
Republike Slovenije. 
 
Zavod opravlja javno službo na naslednjih področjih: 
- P/85.320 - srednješolsko poklicno in strokovno izobraževanje,  
- P/85.421 - višješolsko izobraževanje in  
- R/91.011 - dejavnost knjižnic. 
 
Zavod lahko opravlja tudi druge dejavnosti, med drugim: 
- drugo izobraževanje, 
- proizvodnja različnih živil, 
- izdajanje časopisov, revij ter založništvo, 
- trgovina z živili, 
- slaščičarne, kavarne in druga oskrba z jedmi, 
- raziskovalna in razvojna dejavnost na področju naravoslovja, 
- dajanje prostorov in opreme v najem ali zakup,  
- organiziranje razstav, sejmov, srečanj, 
- svetovanja ipd.  
 
Zavod ima 3 organizacijske enote:  
- Srednja šola za prehrano in živilstvo - skrajšano ime: IC Piramida SŠPŽ,  
- Višja strokovna šola – skrajšano ime: IC Piramida VSŠ ter 
-      Medpodjetniški izobraževalni center – skrajšano ime: MIC.  
 
Za racionalno delovanje zavoda se skupne naloge, pomembne za zavod, združujejo in 
opravljajo skupaj, v okviru skupnih služb zavoda, ki jih vodi direktor zavoda. Skupne službe 
zavoda so: 

http://www.icp-mb.si/
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- splošna služba, v kateri se opravljajo splošne, pravne, kadrovske in druge 
administrativno-tehnične zadeve, 

- finančno računovodska služba, ki opravlja računovodske in druge finančne 
zadeve, 

- informacijska služba, ki opravlja knjižnično in informacijsko dejavnost ter 
avdiovizualne storitve (servisiranje učil in avdiovizualnih sredstev ter druge 
tovrstne storitve), 

- svetovalna služba, ki opravlja svetovalne in druge pedagoške naloge, 
- služba za vzdrževanje, varovanje in čiščenje, ki opravlja vzdrževanje, varovanje in 

čiščenje objektov, opreme in naprav, ki so namenjeni dejavnosti zavoda, 
 
Organi zavoda IC Piramida Maribor so: 
- svet zavoda, 
- direktor zavoda, 
- kolegij in  
- komisija za kakovost zavoda. 
 
Svet zavoda sestavlja 17 članov, in sicer: 

 3 predstavniki ustanovitelja, 

 5 predstavnikov delavcev,  

 3 predstavniki staršev dijakov, 

 2 predstavnika dijakov, 

 3 predstavniki študentov Višje strokovne šole in 

 predsednik strateškega sveta, ki je po svojem položaju član sveta.  
Svet zavoda je bil imenovan 31. maja 2016, predsednica je mag. Neva Malek.  
 
Direktor zavoda opravlja naslednje naloge: 

- zastopa in predstavlja zavod, 
- zagotavlja in odgovarja za zakonitost dela zavoda in njegovih organov, 
- zagotavlja in ugotavlja kakovost s samoevalvacijo zavoda,  
- pripravi predlog letnega delovnega načrta zavoda, finančnega načrta, razvojnega 

programa dela zavoda in letnih poročil o delu zavoda ter o samoevalvaciji zavoda, 
- razporeja sredstva za plače, materialne stroške, investicije, investicijsko vzdrževanje, 
- opravlja druge naloge v skladu s predpisi. 

 
V zavodu se za koordinacijo vzgojno-izobraževalnega dela, vodenja in poslovanja oblikuje 
kolegij. Sestavljata ga direktor in ravnatelj višje strokovne šole. Pri delu kolegija lahko 
sodelujejo tudi drugi delavci zavoda, ki jih določi direktor zavoda. 
 
1.2 VIŠJA STROKOVNA ŠOLA  
 
Višja strokovna šola deluje kot organizacijska enota Izobraževalnega centra Piramida 
Maribor.  
 
Organi višje strokovne šole so:  
- strateški svet, 
- predavateljski zbor, 
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- strokovni aktivi, 
- študijska komisija in 
- komisija za spremljanje in zagotavljanje kakovosti. 
 
Ravnatelj višje strokovne šole opravlja naslednje naloge: 

- zastopa in predstavlja šolo v okviru svojih pooblastil, 
- zagotavlja zakonitost dela šole v okviru svojih pooblastil, 
- organizira, načrtuje in vodi strokovno delo šole ter je odgovoren zanj, 
- pripravi predlog letnega delovnega načrta, finančnega načrta šole, razvojni program 

šole in letna poročila o delu šole ter samoevalvaciji šole,  
- odgovarja za uresničevanje letnega programa dela,  
- skrbi za kakovost in primerljivost študijskih programov na državni in mednarodni 

ravni, 
- skrbi za zagotavljanje in ugotavljanje kakovosti s samoevalvacijo šole, 
- sodeluje z delodajalci v zvezi z izvajanjem praktičnega izobraževanja oziroma 

usposabljanja, 
- podpisuje javne listine šole, ki se nanašajo na izobraževalne programe šole in 

      -      opravlja druge naloge v skladu s predpisi. 
 
1.3 KONTAKTNI PODATKI, POMEMBNI ZA VIŠJO STROKOVNO ŠOLO  
 

Ime in naslov šole: Izobraževalni center Piramida Maribor Višja strokovna šola 
Park mladih 3, 2000 Maribor 

Direktor IC PIRAMIDA Maribor:  Davorin URIH 
Telefon:  02 320 86 10                
E-posta: davorin.urih@guest.arnes.si  

Ravnateljica Višje strokovne šole: dr. Blanka VOMBERGAR, univ. dipl. ing. 
Telefon: 02 320 86 11 
E-pošta: blanka.vombergar@icp-mb.si,  blanka.vombergar@guest.arnes.si 

Vodja izrednega študija VSŠ: Silva HOSTNIK, univ. dipl. ing. 
Telefon: 02 320 86 16 
E-pošta: silva.hostnik@icp-mb.si, silva.hostnik@guest.arnes.si 

Referat za študijske in študentske zadeve (redni študij):  
Telefon: 02 320 86 33 
Irena VRAČKO, univ. dipl. ekon.,  
E-pošta: irena.vracko@guest.arnes.si; irena.vracko@icp-mb.si  
Lidija PARADIŽ, posl. sekretarka,  
E-pošta: lidija.paradiz@icp-mb.si 

Referat za študijske in študentske zadeve (izredni študij):  
Bernarda MAROT, posl. Sekretarka, 
Telefon: 02 3313 432 
E-pošta: bernarda.marot@icp-mb.si, bernarda.marot@guest.arnes.si 

Mednarodna pisarna: Polonca LESKOVAR MESARIČ 
Telefon: + 386 2 320 86 31 
E-pošta: polonca.leskovar-mesaric@icp-mb.si, polonca.leskovar-mesaric@guest.arnes.si  

Praktično izobraževanje ŽP: 
Vesna POŠTUVAN, univ.dipl. org. dela,  

mailto:davorin.urih@guest.arnes.si
mailto:blanka.vombergar@icp-mb.si
mailto:blanka.vombergar@guest.arnes.si
mailto:silva.hostnik@icp-mb.si
mailto:silva.hostnik@guest.arnes.si
mailto:irena.vracko@guest.arnes.si
mailto:irena.vracko@icp-mb.si
mailto:lidija.paradiz@icp-mb.si
mailto:bernarda.marot@icp-mb.si
mailto:bernarda.marot@guest.arnes.si
mailto:POLONCA.LESKOVAR-MESARIC@ICP-MB.SI
mailto:polonca.leskovar-mesaric@guest.arnes.si
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E-pošta: vesna.postuvan@icp-mb.si, vesna.postuvan@guest.arnes.si  
Telefon: 02 320 86 34 
Silva HOSTNIK, univ. dipl. ing. 
E-pošta: silva.hostnik@icp-mb.si, silva.hostnik@guest.arnes.si  
Telefon: 02 320 86 15 

Tajništvo IC PIRAMIDA: Bernarda MAROT 
Telefon: 02 331 34 32, 02 320 86 00 
E-pošta: bernarda.marot@icp-mb.si, bernarda.marot@guest.arnes.si 

Računovodstvo IC PIRAMIDA: Tatjana PREDOJEVIĆ  
Telefon: 02 320 86 14 
E-pošta: tatjana.predojevic@guest.arnes.si  

Splošni podatki: 
Fax: 02 331 30 48 
E-pošta: visjastrokovna.ic-piramida@guest.arnes.si, visja.strokovna@icp-mb.si  
Spletna stran: www.icp-mb.si  
Podračun šole pri UJP: 01100 – 6030702366 
Davčna številka: SI 63009820 

 
2   POGOJI ZA IZVAJANJE IZOBRAŽEVALNEGA DELA 
 
2.1 VPIS V RAZVID 
 
Višja strokovna šola je vpisana v razvid izvajalcev javno veljavnih programov vzgoje in 
izobraževanja za program za pridobitev višje strokovne izobrazbe ŽIVILSTVO pod št. 608-01-
0028/2000 dne 29. 11. 2000. Minister za šolstvo in šport je v 3. točki sklepa o razmestitvi 
programov za pridobitev višje strokovne izobrazbe št. 6035-264/2006 z dne 18. 1. 2007 
določil, da se od št. leta 2007/08 iztekajoči VIŠ program Živilstvo nadomesti s prenovljenim 
Živilstvo in prehrana.  
 
Februarja 2009 smo MŠŠ zaprosili za dopolnitev vpisa v razvid in sicer za vpis prenovljenega 
programa Živilstvo in prehrana. Zaprosili smo tudi za vpis v razvid za 100 vpisnih mest za 1. 
letnik redni študij. Odločbo št. 6033-23/2008/3 (1103) o izpolnjevanju pogojev smo prejeli 
19. 10. 2009.  
 
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je dne 6. 7. 2015 izdalo novo odločbo in nas na 
podlagi oddane dokumentacije vpisalo v knjigo razvida za višješolski program Živilstvo in 
prehrana za 100 vpisnih mest za redni študij in 60 vpisnih mest za izredni študij  (št. 
dokumenta 6033-203/2015/4).  
 
Višja strokovna šola je konec januarja 2011 razpisala za študijsko leto 2011/12 še višješolski 
program ORGANIZATOR SOCIALNE MREŽE. Vpis v razvid je bil opravljen oktobra 2011. MŠŠ je 
izdalo odločbo št. 6033-357/2011/2 (0208) o vpisu v razvid 7. 10. 2011. V razvidu imamo 
vpisnih 50 vpisnih mest za izredne študente.  
 

mailto:VESNA.POSTUVAN@ICP-MB.SI
mailto:vesna.postuvan@guest.arnes.si
mailto:silva.hostnik@icp-mb.si
mailto:silva.hostnik@guest.arnes.si
mailto:bernarda.marot@icp-mb.si
mailto:bernarda.marot@guest.arnes.si
mailto:tatjana.predojevic@guest.arnes.si
mailto:visjastrokovna.ic-piramida@guest.arnes.si
mailto:visja.strokovna@icp-mb.si
http://www.icp-mb.si/
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3  PREDSTAVITEV VIŠJEŠOLSKIH ŠTUDIJSKIH PROGRAMOV   

Šola izvaja 2 višješolska študijska programa, in sicer  ŽIVILSTVO IN PREHRANA – redni in 
izredni študij ter ORGANIZATOR SOCIALNE MREŽE – izredni študij. 

3.1 ŽIVILSTVO IN PREHRANA  

 
A) TEMELJNI CILJI PROGRAMA IN KOMPETENCE 
Temeljni cilji programa so: 

- izobraziti inženirje s strokovno-teoretičnim in praktično uporabnim znanjem s     
       področja  živilskih tehnologij in prehrane. 
- pridobiti generične in poklicno specifične kompetence strokovnega področja živilstva 

in prehrane, 
- pridobiti in poglobiti teoretična in praktična znanja o živilstvu, prehrani in varni hrani 

ter oblikovati celosten pogled na razvoj živilske in prehranske stroke,   
- oblikovati odgovoren odnos do zagotavljanja kakovosti v proizvodnji živil in pripravi 

hrane,   
- oblikovati samozavest in odločnost za poslovne odločitve in za reševanje konkretne 

strokovne problematike. 
 

Študenti v programu pridobijo znanja/ kompetence za: 
- moralno in etično delovanje  – to je  za poštenost, natančnost in vestnost pri delu.  
- vodenje, načrtovanje, organiziranje in nadziranje tehnoloških in proizvodnih celot, 
- uporabo tujega jezika za spremljanje strokovnih novosti v tujini in za komunikacije 

v strokovni terminologiji, 
- uporabljanje znanj iz ekonomije, organizacije in vodenja podjetij ter trženja v 

živilstvu in prehranski stroki, 
- poslovno sporazumevanje in dogovarjanje, 
- suvereno odločanje v poslovnih in strokovnih zadevah ter  za reševanje konkretne 

strokovne problematike, 
- tehnološko in prehransko delo ter pridobivanje znanja na področju kakovosti živil 

in hrane ter ga specializirajo na posameznem področju, 
- vodenje tehnoloških postopkov ter organiziranje priprave varne in zdrave hrane, 
- zagotavljanje kakovosti proizvodnih procesov in proizvodov v živilstvu ter pri 

organizaciji prehrane, 
- sodelovanje pri izboljšavi prehranjevalnih navad različnih skupin populacije, 
- sodelovanje pri odločanju, izbiri in uporabi surovin v proizvodnji živil ter pri  

pripravi hrane. 
 

B) TRAJANJE ŠTUDIJA IN OVREDNOTENJE S KREDITNIMI TOČKAMI 
Redni študij traja dve leti. Izredni študij se prilagaja skupini slušateljev. 
Študijski program je ovrednoten s 120 kreditnimi točkami (KT) po sistemu ECTS. 
 
C) NAZIV STROKOVNE IZOBRAZBE IN NJEGOVA OKRAJŠAVA 
Naziv strokovne izobrazbe: Inženir/inženirka živilstva in prehrane 
Okrajšava: inž. živil. in preh. 
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D)  POGOJI ZA VPIS 
V višješolski študij se lahko vpiše, kdor: 

 je opravil splošno oziroma poklicno maturo, oziroma je končal temu ustrezno 
izobraževanje po prejšnjih predpisih, ali  

 ima opravljen mojstrski, delovodski ali poslovodski izpit, tri leta delovnih izkušenj in je 
opravil preizkus znanja iz splošnoizobraževalnih predmetov v obsegu, ki je določen za 
poklicno maturo v srednjem strokovnem izobraževanju.  

 
E) NAČIN IN OBLIKA IZVAJANJA ŠTUDIJA 
Študijski program se izvaja v šoli in pri delodajalcih.  
Študijsko leto obsega v prvem in drugem letniku po 34 tednov izobraževalnega dela, od tega 
24 tednov predavanj, seminarskih in laboratorijskih vaj v šoli in 10 tednov praktičnega 
izobraževanja. Praktično izobraževanje se izvaja pri delodajalcih v živilski industriji ali obrti, v 
šolskih učnih delavnicah ali medpodjetniških izobraževalnih centrih, velikih kuhinjah ter 
drugih podjetjih, ki so kakorkoli povezana z živilstvom in prehrano. Praktično izobraževanje 
lahko študent opravlja tudi v več podjetjih in drugih ustanovah doma in v tujini. 
Posamezni letnik se lahko notranje členi v semestre (zimski, letni). 
 
F) POGOJI ZA NAPREDOVANJE PO PROGRAMU IN DOKONČANJE ŠTUDIJA 
Pogoji za napredovanje 
V 2. letnik lahko napreduje študent/ka, če je uspešno opravil/a obveznosti modulov, 
predmetov in praktičnega izobraževanja (vključno z vajami, seminarskimi nalogami, projekti, 
izpiti ...) 1. letnika  v obsegu najmanj 45 KT, pri tem mora v celoti opraviti obveznosti iz vaj in 
praktičnega izobraževanja. V primeru da študij notranje členjen v semestre, lahko študijska 
komisija posamezne šole določi minimalne pogoje za prehod med posameznimi semestri. 
Študent/ka lahko ponavlja letnik, če opravi študijske obveznosti in praktično izobraževanje 
istega letnika v obsegu najmanj 20 kreditnih točk, pri tem mora v celoti opraviti obveznosti iz 
praktičnega izobraževanja.  
Pogoji za dokončanje 
Za končanje študijskega programa in pridobitev izobrazbe mora študent/ka opraviti vse 
študijske obveznosti programa (izpite, vaje, seminarske naloge...) in sicer: 

1. vse obvezne module/predmete  v obsegu 54 kreditnih točk: 
- Poslovanje in ekonomika  
- Komunikacija in informatika  
- Trajnostni razvoj z izbranimi poglavji iz biologije 
- Živilska mikrobiologija  in biotehnologija 
- Tehnološki procesi z varstvom pri delu, embalaža in logistika  
- Prehrana in zdravje  
- Živilska kemija z analizo živil  
- Zakonodaja, zagotavljanje kakovosti in nadzor  
2. enega od naslednjih izbirnih modulov  v obsegu 20 kreditnih točk: 
- Tehnologije v živilstvu 
- Prehrana, dietetika in gastronomija  
3. naslednje izbirne module/predmete v obsegu 15 kreditnih točk: 
- Trženje v živilstvu in prehrani 
- Okoljski management v živilstvu in prehrani 
- Oskrba s hrano in potrošništvo 
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- Tehnologija industrijsko pripravljenih jedi 
- Tehnologija vina 
- Analize živil 
- Higienske tehnike in materiali 
- Vinarstvo 
- Tehnologija mesa 
- Tehnologija mleka 
- Tehnologija predelave žit 
- Tehnologija rastlinskih živil 
- Prehrana in  dietetika  
- Tehnologija in organizacija prehranskih obratov 
- Prehrana z gastronomijo in kulinariko 
- Prostoizbirni modul/predmet (5 kreditnih točk) 
4. Praktično izobraževanje (26 kreditnih točk) 
5. Diplomski izpit (5 kreditnih točk).  

Diplomski izpit je sestavljen iz diplomskega dela in zagovora. 

Temo diplomskega dela določita mentor v organizaciji, kjer se študent/ka praktično 
izobražuje in predavatelj višje strokovne šole. Za diplomsko delo lahko študent/ka pripravi in 
izvede tudi projekt ali izdelek oz. storitev z zagovorom. 
 
G) PREDMETNIK VIŠJEŠOLSKEGA PROGRAMA ŽIVILSTVO IN PREHRANA  

z ovrednotenjem študijskih obveznosti po evropskem prenosno nabirnem kreditnem sistemu 
ECTS 

Št. Ime modula / predmeta / druge 
sestavine 

Obvezni / 
izbirni 

 

Letnik Št. ur Skupaj 
ur 

KT 

 

PR SV LV   

M1  POSLOVANJE IN EKONOMIKA 
(PEK) 

Obvezni 1     12 

P1 Poslovno sporazumevanje in 
vodenje (PSV) 

Obvezni  1 42 6 24 72 6 

P2 Ekonomika in management 
podjetij (EMP) 

Obvezni  1 42 6 24 72 6 

M2 KOMUNIKACIJA IN  INFORMATIKA 
(KIN) 

Obvezni 1     9 

P3 Strokovna terminologija v tujem 
jeziku (STJ)                  

Obvezni  1 30 - 30 60 5 

P4 Strokovna informatika in 
statistične metode vrednotenja 
(SIS) 

Obvezni  1 18 6 24 48 4 

P5 Trajnostni razvoj z izbranimi 
poglavji iz biologije (TRB) 

Obvezni  1 12 - 36 48 4 

P6 Živilska mikrobiologija in 
biotehnologija (ŽMB) 

Obvezni  1 ali 2 36 6 30 72 5 
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P7 Tehnološki procesi z varstvom pri 
delu, embalaža in logistika (TPE) 

Obvezni 1   48 12 36 96 7 

P8 Prehrana in zdravje (PRZ) Obvezni 1 30 6 12 48 4 

P9 Živilska kemija z analizo živil  (ŽAŽ) Obvezni  1  36  48 84 6 

P10 Zakonodaja, zagotavljanje 
kakovosti in nadzor (ZKN) 

Obvezni  2 60 12 24 96 7 

M3 TEHNOLOGIJE V ŽIVILSTVU (TEH) Izbirni    2     20 

P11 Tehnologija mesa (TME) Izbirni  2 36 12 24 72 5 

P12 Tehnologija mleka (TML) Izbirni  2 36 12 24 72 5 

P13 Tehnologija predelave žit (TPŽ) Izbirni  2 36 12 24 72 5 

P14 Tehnologija rastlinskih živil (TRŽ) Izbirni  2 36 12 24 72 5 

M4 PREHRANA, DIETETIKA IN 
GASTRONOMIJA (PDG) 

Izbirni  2     20 

P15 Prehrana in dietetika (PRD) Izbirni  2 

 

36 12 24 72 5 

P16 Tehnologija in organizacija 
prehranskih obratov (TOP) 

Izbirni  2 

 

36 12 24 72 5 

P17 Prehrana z gastronomijo in 
kulinariko (PGK) 

Izbirni 2 24 12 18 54 4 

P18 Sestava in kakovost živil s 
tehnologijami v živilstvu  (SKŽ) 

Izbirni  

 

2 42 12 36 90 6 

P19 Trženje v živilstvu in prehrani (TŽP) Izbirni 1 ali 2 24 12 12 48 4 

P23 Tehnologija vina (TVI) Izbirni 1 ali 2 36 12 24 72 5 

 Prosto izbirni modul ali predmet  1 ali 2    72 5 

D1 Praktično izobraževanje (PRI) Obvezni 1      400 13 

D2 Praktično izobraževanje (PRI) Obvezni 2    400 13 

D3 Diplomski izpit (DIP)  Obvezni 2     5* 

 Skupaj kreditnih točk       120  

* študent dodatnih 5 KT doseže v okviru praktičnega izobraževanja 

 

H) OBVEZNI NAČINI OCENJEVANJA ZNANJA 

 

Št. Predmet/druga sestavina Ustno Pisno Pisno ali 
ustno 

Izdelek oz. storitev z 
zagovorom 
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P1 Poslovno sporazumevanje in vodenje x    

P2 Ekonomika in management podjetij    x 

P3 Strokovna terminologija v tujem jeziku x    

P4 Strokovna informatika in statistične metode vrednotenja    x 

P5 Trajnostni razvoj z izbranimi poglavji iz biologije    x 

P6 Živilska mikrobiologija in biotehnologija   x  x 

P7 Tehnološki procesi z varstvom pri delu, embalaža in logistika   x   

P8 Prehrana in zdravje    x   

P9 Živilska kemija z analizo živil  x  X 

P10 Zakonodaja, zagotavljanje kakovosti in nadzor   x  X 

P11 Tehnologija mesa   x   

P12 Tehnologija mleka   x   

P13 Tehnologija predelave žit   x   

P14 Tehnologija rastlinskih živil   x   

P15 Prehrana in dietetika    x  X 

P16 Tehnologija in organizacija prehranskih obratov   x   

P17 Prehrana z gastronomijo in kulinariko   x  

P18 Sestava in kakovost živil s tehnologijami   x  X 

P19 Trženje v živilstvu in prehrani  x  X 

P23 Tehnologija vina  x   

D1 PRAKTIČNO IZOBRAŽEVANJE         X 

D2 PRAKTIČNO IZOBRAŽEVANJE         X 

D3 DIPLOMSKI IZPIT    Diplomsko delo z 
zagovorom 

 
 
3.2  ORGANIZATOR SOCIALNE MREŽE  
 
A) TEMELJNI CILJI IN KOMPETENCE 
Temeljni cilji programa so izobraziti in usposobiti študente za: 
- organiziranje in koordiniranje aktivnosti programov socialne pomoči s ciljem  
            vključevanja posameznikov in skupin v socialno mrežo.  
- organiziranje in sodelovanje v programih in aktivnostih s področja socialne preventive  
            za zagotavljanje aktivnejšega in kakovostnejšega življenja ljudi.  
-  informiranje uporabnikov  o pravicah in oblikah pomoči socialnega varstva ter o  
            podpornih mrežah v lokalnem okolju. 
- sodelovanje in povezovanje z ustanovami in organizacijami, ki delujejo na področju  
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            socialnega varstva ter drugimi organizacijami na regionalni in lokalni ravni. 
- samostojno reševanje strokovnih problemov pri delu z uporabo ustreznih metod in  
            postopkov ter iskanje novih pristopov in rešitev pri svojem delu.   
- oblikovanje poklicne identitete, strokovne odgovornosti, profesionalnosti in etičnosti  
            ter odgovornosti do zagotavljanja kakovosti pri svojem delu.  
 
B) TRAJANJE ŠTUDIJA IN OVREDNOTENJE S KREDITNIMI TOČKAMI 
Študij traja dve leti.  
Študijski program je ovrednoten s 120 kreditnimi točkami (KT) po sistemu ECTS. 
 
C) NAZIV STROKOVNE IZOBRAZBE IN NJEGOVA OKRAJŠAVA 
Organizator socialne mreže/organizatorka socialne mreže 
Org. soc.   
 
D) POGOJI ZA VPIS 
V višješolski študij se lahko vpiše, kdor: 
- je opravil splošno ali poklicno maturo oziroma je končal temu ustrezno izobraževanje  
            po prejšnjih predpisih, ali 
- ima opravljen mojstrski, delovodski ali poslovodski izpit, tri leta delovnih izkušenj in je  
            opravil preizkus znanja iz splošnoizobraževalnih predmetov v obsegu, ki je določen za  
            poklicno maturo v srednjem strokovnem izobraževanju.  
Poleg vpisnih pogojev, predpisanih z zakonom, je treba za vpis v ta program uspešno opraviti 
še preizkus posebne psihofizične sposobnosti, ki zajema: 
- test za ugotavljanje komunikacijskih  in socialnih kompetenc 
- osebni razgovor. 
O izbiri kandidatov pri preizkusu psihofizične sposobnosti odloča študijska komisija. 
 
E) NAČIN IN OBLIKA IZVAJANJA ŠTUDIJA 
Študijski program se izvaja v šoli in pri delodajalcih. Študijsko leto obsega v prvem in drugem 
letniku po 34 tednov izobraževalnega dela, od tega 24 tednov predavanj, seminarskih in 
laboratorijskih vaj v šoli in 10 tednov praktičnega izobraževanja pri delodajalcih.  
 
F) POGOJI ZA NAPREDOVANJE IN DOKONČANJE ŠTUDIJA 
Pogoji za napredovanje 
V 2. letnik lahko napreduje študent/ka, če je uspešno opravil/a obveznosti modulov, 
predmetov in praktičnega izobraževanja (vključno z vajami, s seminarskimi nalogami, 
projekti, izpiti …) 1. letnika v obsegu najmanj 45 KT; pri tem mora v celoti opraviti obveznosti 
iz vaj in praktičnega izobraževanja.  
Študent/ka lahko ponavlja letnik, če opravi študijske obveznosti in praktično izobraževanje 
istega letnika v obsegu najmanj 20 kreditnih točk; pri tem mora v celoti opraviti obveznosti iz 
praktičnega izobraževanja.  
Ponavljanje odobri študijska komisija višje strokovne šole na podlagi pisne vloge 
študenta/ke. 
Pogoji za dokončanje 
Za končanje študijskega programa in pridobitev izobrazbe mora študent/ka opraviti vse 
študijske obveznosti programa (izpite, vaje, seminarske naloge in druge izdelke), in sicer: 
a) vse obvezne module/predmete v obsegu 94 kreditnih točk: 
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-    Sporazumevanje (20 KT) 
-    Vodenje in organiziranje (12 KT) 
-    Socialna dejavnost (23 KT) 
-    Človek in okolje (16 KT) 
-    Aktivno bivanje (15 KT) 
-    Vključevanje v družbo (8 KT) 
b) naslednje izbirne module v obsegu 16 kreditnih točk: 
-    Otroci in mladostniki (16KT)  ali 
 -   Družina (16 KT) ali  
-    Stari človek (16 KT) 
c) prosto izbirni predmet (5 KT) 
d) diplomsko delo (5 KT) 
 
Diplomsko delo je sestavljeno iz diplomske naloge in zagovora le-te.  
Temo diplomske naloge si študent/ka izbere po dogovoru z mentorjem v organizaciji, kjer se 
študent praktično izobražuje, in predavateljem višje strokovne šole.  
 
G) PREDMETNIK  VIŠJEŠOLSKEGA PROGRAMA ORGANIZATOR SOCIALNE MREŽE                                        
 

z ovrednotenjem študijskih obveznosti po evropskem prenosno nabirnem kreditnem 
sistemu ECTS. 
 

Št. Ime 

modula/predmeta/druge 

sestavine 

Obvezno/ 

izbirno 

Letnik Št. kontaktnih ur Skupno 

število ur 

študento

vega dela 

Kredit

ne 

točke PR SV LV Skupaj 

M1 Sporazumevanje (SPO) obvezno 1 102  108 210 575 20 

P1 Tuji jezik   (TUJ ) obvezno 1 36  39 75 150 5 

P2 Jezikovna kultura (JEK) obvezno 1 30  30 60 125 5 

P3 Informacijska tehnologija 

v sociali  (ITS) 
obvezno  36  39 75 150 5 

D1 Praktično izobraževanje 1 

(PRI 1) 
obvezno 1     150 5 

M2 Vodenje in 

organiziranje (VIO) 
obvezno 1 60 60  120 315 12 

P4 Organizacija in tehnike 

vodenja (OTV) 
obvezno 1 30 30  60 125 5 

P5 Pravo in vodenje 

dokumentacij v sociali 

(PVD) 

obvezno 1 30 20  50 100 5 

D2 Praktično izobraževanje 1 

(PRI 1) 
obvezno 1     90 3 
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M3 Socialna dejavnost 

(SOD) 
obvezno 1 120 90 60 270 660 23 

P6 Kaj je socialna država 

(SCD) 
obvezno 1 45 45  90 180 6 

P7 Lokalno okolje in 

podporne mreže (OPM) 
obvezno 1 45 45  90 180 6 

P8 Spodbujanje 

prostovoljnega dela v 

lokalnem okolju (SPD) 

obvezno 1 30  60 90 180 6 

D3 Praktično izobraževanje 1 

(PRI 1) 
obvezno 1     120 5 

M4 Človek in okolje (ČOK) obvezno 2 75 30 45 150 420 16 

P9 Človek v socialnem 

okolju (ČSO) 
obvezno 2 45 30  75 150 6 

P10 Komunikacija z 

uporabniki (KUP) 
obvezno 2 30  45 75 150 6 

D4 Praktično izobraževanje 1 

(PRI 2) 
obvezno 2     120 4 

M5 Otroci in mladostniki  

(OIM) 
izbirno 2 90 30 30 150 420 16 

P11 Otroci in mladostniki v 

sodobni družbi (MSD) 
obvezno 2 45 30  75 150 6 

P12 Družba tveganja (DTV) obvezno 2 45  30 75 150 6 

D5 Praktično izobraževanje 2 

(PRI 2) 
obvezno 2     120 4 

M6 Družina (DRŽ) izbirno 2 90 30 30 150 420 16 

P13 Družina v sodobnem 

svetu (DSV) 
obvezno 2 45 30  75 150 6 

P14 Družina kot socialni 

sistem (DSS) 
obvezno 2 45  30 75 150 6 

D6 Praktično izobraževanje 2 

(PRI 2) 
obvezno 2     120 4 

M7 Stari človek (SČL) izbirno 2 90 30 30 150 420 16 

P15 Starost in staranje (SIS) obvezno 2 45 30  75 150 6 

P16 Življenjski svet starega 

človeka (ŽSČ) 
obvezno 2 45  30 75 15*0 6 

D7 Praktično izobraževanje 2 

(PRI 2) 
obvezno      120 4 
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M8 Aktivno bivanje (ABI)  obvezno 2 60  90 150 390 15 

P17 Animacija z umetnostnim 

izražanjem (AUI) 
obvezno  2 30  45 75 150 6 

P18 Delovanje za zdravo 

življenje (DZŽ) 
obvezno 

2 30  45 75 150 6 

D8 Praktično izobraževanje 2 

(PRI 2) 
obvezno 2     90 3 

M9 Vključevanje v družbo 

(VVD) 
obvezno 

2 45 40  75 210 8 

P19 Izobraževanje in trg dela 

(ITD) 
izbirno 

2 45 30  75 150 6 

P20 Marginalne družbene 

skupine (MDS) 
izbirno 

2 45 30  75 150 6 

D9 Praktično izobraževanje 2 

(PRI 2) 
obvezno 2     60 2 

P2

1 
prosto izbirni predmet 

obvezno 
1     125 5  

D1

0 
diplomsko delo 

obvezno 
2     150 5 * 

* Študent/ka dodatnih 5 KT doseže v okviru praktičnega izobraževanja. 

 

H) OBVEZNI NAČINI OCENJEVANJA ZNANJA 

 

Predmet/druga sestavina Ustno Pisno Izdelek oz. storitev z 
zagovorom 

Tuji jezik  x x  

Jezikovna kultura x x  

Informacijska tehnologija v sociali   x 

Organizacija in tehnike vodenja v sociali   x  

Pravo in vodenje dokumentacij v sociali  x  

Kaj je socialna država  x  

Lokalno okolje in podporne mreže   x 

Spodbujanje prostovoljnega dela v 
lokalnem okolju 

  x 

Človek v socialnem okolju  x  
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Komunikacija z uporabniki x x  

Otroci in mladostniki v sodobni družbi  x x 

Družba tveganja  x x 

Družina v sodobnem svetu  x x 

Družina kot socialni sistem  x x 

Starost in staranje  x x 

Življenjski svet starega človeka  x x 

Animacija z umetnostim izražanjem   x 

Delovanje za zdravo življenje   x 

Izobraževanje in trg dela   x 

Marginalne družbene skupine   x 

Praktično izobraževanje    x 

Diploma   x 

 

 

4 VPIS ŠTUDENTOV 
 
V nadaljevanju so navedeni podatki o vpisu študentov v študijskem letu 2015/16 in za 
primerjavo še za študijski leti pred tem, to je za leti 2013/14 in 2014/15.  
 
Število vpisanih študentov: 

- študijsko leto 2015/16 – skupaj 166 študentov, 141 rednih in 25 izrednih 
študentov, 

- študijsko leto 2014/15 – skupaj 155 študentov, 133 rednih in 22 izrednih 
študentov, 

- študijsko leto 2013/14 – skupaj 158 študentov, 131 rednih in 27 izrednih 
študentov, 

- študijsko leto 2012/13 – skupaj 163 študentov, 127 rednih in 36 izrednih 
študentov.  

 
 

2015/16 Redni študij Izredni študij 
 

Redni in 
izredni študij 

 Prvič 
vpisani 

Ponavlja
nje 

Skupaj Prvič 
vpisani 

ŽP+OSM 

Ponavljanje Skupaj Vsi skupaj 

1. letnik 60** 
(47 aktivnih) 

4 64 13+0 - 13 77 
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2. letnik 46 31 77 6+0 6* 12 89 

Skupaj 106 35 141 19 6* 25 166 
* 2. letnik tretje leto 
**všteti fiktivni študenti, ki se vpišejo le zaradi statusa 

 
 
 

2014/15 Redni študij Izredni študij 
 

Redni in 
izredni študij 

 Prvič 
vpisani 

Ponavlja
nje 

Skupaj Prvič 
vpisani 

ŽP+OSM 

Ponavljanje Skupaj Vsi skupaj 

1. letnik 69** 
(50 aktivnih) 

6 75 7+0 0 7 82 

2. letnik 35 23 58 6+0 9* 15 73 

Skupaj 104 29 133 13 9* 22 155 
* 2. letnik tretje leto 
**všteti fiktivni študenti, ki se vpišejo le zaradi statusa 

 

2013/14 Redni študij Izredni študij 
 

Redni in 
izredni študij 

 Prvič 
vpisani 

Ponavlja
nje 

Skupaj Prvič 
vpisani 

ŽP 

Ponavljanje 
ŽP     OSM 

Skupaj Vsi skupaj 

1. letnik 75** 
(44 aktivnih) 

7 82 7 0            0 7 89 

2. letnik 26 23 49 10 8*           2 20 69 

Skupaj 101 30 131 17 8*          2 27 158 
* 2. letnik tretje leto 
**všteti fiktivni študenti, ki se vpišejo le zaradi statusa 
 

Redni študij 
Primerjava z vpisom v študijskem letu 2014/15 kaže na manjše število vpisanih v prvi letnik in  
bistveno večje število prvič vpisanih v drugi letnik (2014/15 35 študentov, 2015/16 pa 46 
študentov).  
 
Večina aktivnih študentov prvega in drugega letnika se je udeleževala pedagoškega procesa 
ter organiziranih aktivnosti VSŠ, razen fiktivnih študentov 1. letnika (vpisanih v redni študij), 
ki se niso udeleževali nobenih predavanj in vaj. Teh pa je bilo v tem študijskem letu, tako kot 
tudi v prejšnjem študijskem letu, sorazmerno veliko.  
 

V 1. letniku je bilo aktivnih v začetku študijskega leta 47 prvič vpisanih študentov, leto poprej 
je bilo 50 oziroma še leto nazaj 46 aktivnih študentov (prvič vpisanih). Izpite pa je opravljalo 
43 študentov, leto poprej pa 50 oziroma še leto prej 42 študentov. To pomeni, da smo imeli v 
tem študijskem letu 71,7 % aktivnih študentov; leto poprej 72 %, še leto prej pa 61 % 
aktivnih študentov od vseh prvič vpisanih v prvi letnik. V letu 2015/16 je bilo fiktivnih 17 
študentov  (ali 28,3 %). V 2014/15 je bilo fiktivnih 28 %  prvič vpisanih študentov, leto prej pa 
še več (32 % ). 
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V 2. letniku je bila neaktivna samo ena študentka, ki pa je opravljala praktično izobraževanje, 
vendar k izpitu ni pristopila. Število prvič vpisanih študentov v 2. letnik je bistveno višje kot 
vsa pretekla leta, to je 46 prvič vpisanih v drugi letnik. V preteklih letih je bilo v drugi letnik 
vpisanih 26 študentov (2011/12), 27 študentov (2012/13), 26 študentov (2013/14) in 35 
študentov (2014/15). Ponavljavcev v 2. letniku je v tem študijskem letu 30; v preteklem 
študijskem letu 23, leto poprej prav tako 23. Glede vpisa se je torej stanje stabiliziralo 
oziroma izboljšalo v primerjavi s preteklim letom v drugem letniku.  
 
 

Prehodnost študentov iz prvega v drugi letnik (redni študij) 
 

Letnik Študijsko leto/ 
Št. vpisanih 
študentov/ 
Št. aktivnih 
študentov 

    

1. letnik:     2015/16:  
47 
študentov 
(aktivni)                    
 

2011/12:  
124 študentov 
(38 študentov  
- aktivni)                      

2012/13:  
77 študentov 
(36 študentov - 

aktivni) 

2013/14:  
82 študentov 
(44 študentov - 

aktivni) 

2014/15: 
75 študentov 
(50 
študentov 
- aktivni) 

2. letnik:     2016/17:  
31 
študentov                                    
 

2012/13:  
28 študentov     

2013/14: 
26 študentov 

2014/15 
35 študentov 

2015/16 
46 študentov 

Prehodno
st: 

66 %                                                                          73,7 % 72,2 % 79,5 % 92 % 

 
Prehodnost študentov iz prvega letnika v drugi letnik je v študijskem letu 2015/16 66 %, leto 
poprej je bila čez 90 %.  
 
Izredni študij 
V 1. letnik VIŠ programa Živilstvo in prehrana se je v študijskem letu 2014/15 vpisalo 7 
študentov, v 2015/16 pa 13 študentov (posledica prehoda nekaterih študentov z starega v 
nov program), 1. letnik VIŠ programa Organizator socialne mreže pa nismo izvajali, zaradi 
premajhnega interesa in torej nismo imeli vpisanih študentov. Ponavljavcev 1. letnika v 
programu ŽP nismo imeli. V 2. letnik VIŠ programa Živilstvo in prehrana je bilo vpisanih 6 
študentov (drugo leto) ter 6 študentov je nadaljevalo 2. letnik (tretje leto).  
 

 

5 KADROVSKI POGOJI  – ŠTEVILO  DELAVCEV IN SODELAVCEV 
 
Pri izvajanju izobraževalnega dela je sodelovalo 36 predavateljev višje šole, 2 inštruktorja, 3 
predavatelji – organizatorji praktičnega izobraževanja, 6 laborantov in 2 knjižničarja (nekateri 
pedagoški oz. strokovni delavci so v več vlogah). 
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KADROVSKA STRUKTURA V ŠTUDIJSKEM LETU 2014/15 
Pri izvajanju izobraževalnega dela je sodelovalo 36 predavateljev višje šole, 2 inštruktorja, 3 
predavatelji – organizatorji praktičnega izobraževanja, 6 laborantov in 2 knjižničarja (nekateri 
pedagoški oz. strokovni delavci so v več vlogah). 
 
KADROVSKA STRUKTURA V ŠTUDIJSKEM LETU 2015/16 
V naslednjih tabelah je podana kadrovska struktura po delovnem razmerju glede na način 
zaposlitve oziroma pogodbenega razmerja ter opravljanja pedagoškega procesa ter glede na 
izobrazbo. Narejena je primerjava med 2014/15 in 2015/16.  
 
KADROVSKA STRUKTURA V ŠTUDIJSKEM LETU 2014/15 V PRIMERJAVI S ŠTUDIJSKIM 
LETOM 2013/14 
 
Po delovnem razmerju 2014/15 
Strokovni delavci in 
sodelavci VSŠ 

Višja šola Dopolnjevanje 
obveze z našo 
srednjo šolo 

Dopolnjevanje 
obveze z drugimi 

šolami 

Pogodbeni 
zunanji 

sodelavci 

Skupaj 

Predavatelji VIŠ 1 12 3 23 36* 

Predavatelji – 
organizatorji PI 

 1 1 1 3 

Inštruktorji  1 1  2 

Laboranti  6   6 

Knjižničar  1  1 2 

Skupaj     43* 
Opomba:* nekateri zaposleni so v več vlogah, številka je dejanska številka vseh sodelavcev VSŠ 

 
Po delovnem razmerju 2015/16 
Strokovni delavci in 
sodelavci VSŠ 

Višja šola Dopolnjevanje 
obveze z našo 
srednjo šolo 

Dopolnjevanje 
obveze z drugimi 

šolami 

Pogodbeni 
zunanji 

sodelavci 

Skupaj 

Predavatelji VIŠ 1 9 4 20 34* 

Predavatelji – 
organizatorji PI 

 1 1 0 2 

Inštruktorji   1 1 2 

Laboranti  6   6 

Knjižničar  1  1 2 

Skupaj     43* 
Opomba:* nekateri sodelavci so v več vlogah; številka je dejanska številka vseh sodelavcev VSŠ 

 
Po strokovni izobrazbi 2014/15 
Strokovni delavci in 
sodelavci VSŠ 

DR MAG UNI VIŠ SŠ Skupaj 

Predavatelji VIŠ 3 9 24   36 

Predavatelji-
organizatorji PI 

  3   3 

Inštruktorji   2   2 

Laboranti    4 2 6 

Knjižničar   2   2 
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Po strokovni izobrazbi 2015/16 
Strokovni delavci in 
sodelavci VSŠ 

DR MAG UNI VIŠ SŠ Skupaj 

Predavatelji VIŠ 4 7 23   34 

Predavatelji-
organizatorji PI 

  2   2 

Inštruktorji   2   2 

Laboranti    4 2 6 

Knjižničar   2   2 

 
 
6  MATERIALNI IN PROSTORSKI POGOJI 
 
Na šoli ponujamo kakovostno delo in učenje v novi, sodobno zgrajeni šolski stavbi. 

Šola ima veliko predavalnico za 120 udeležencev, demonstracijsko učilnico za 60 
udeležencev, več sodobno opremljenih splošnih in specialnih učilnic ter laboratorije za 
kemijo, biologijo in mikrobiologijo, ter dva za tehnologijo. 

Prav laboratoriji za vaje pri različnih živilskih tehnologijah so za pedagoški proces izjemnega 
pomena. Lahko rečemo, da sledimo kontroli kakovosti na večini tehnoloških področij, 
posebej na področju pekarstva, slaščičarstva, mesarstva, embalaže, senzorike, 
instrumentalnih merjenj, itd. tako naši študenti spoznavajo nove  aparature in stroje, ter na 
njih tudi delajo. 

Na šoli je tudi knjižnica, večnamenski prostori ter tudi  učne delavnice za pekarstvo, 
slaščičarstvo, mesarstvo in pripravo hrane. 

Na šoli je možnost pilotne proizvodnje živil, kulinarične priprave jedi, računalniškega 
opismenjevanja, itd. 

 
 

7 SODELOVANJE IN DELO ORGANOV VIŠJE STROKOVNE ŠOLE 

 
V študijskem letu 2015/16 so delovali naslednji organi: 
-     strateški svet (vodila ga je predsednica Zdenka Masten), 
-     predavateljski zbor (vodila  ga je ravnateljica VSŠ dr. Blanka Vombergar) 
-     študijska komisija (vodila  jo je predsednica Rosvita Arzenšek Pinter)   
-     komisija za spremljanje in zagotavljanje kakovosti ( vodila jo je predsednica  
      Vesna  Poštuvan)  
- 3 strokovni aktivi – aktiv splošnih teoretičnih predmetov (vodila ga je mag. Marlena 

Vinter),  aktiv naravoslovja (vodila ga je Karmen Jurčevič) ter aktiv tehnologije in prakse  
(vodila  ga je Jasna Komerički).  

Vsi organi višje šole so se sestajali po programu ali potrebi. 
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Strateški svet 
Strateški svet je imel ustanovno sejo 9. decembra 2008. Mandat SS je šest let. SS so v prvem 

mandatu sestavljali 3 predavatelji višje šole (Zdenka Boltavzer, Jasna Komerički, Marija 

Sraka), 2 predstavnika zbornic dr. Mateja Modic in Janez Janko Kodila (GZS in OZS), 2 

študenta (Metka Vezjak in Marko Romih)  in en diplomant (Dejan Skodič). Predsednica SS je 

bila Marija Sraka. SS je potekel mandat decembra 2014. Po izvedenih postopkih so bili 18. 

marca 2015 na svetu zavoda imenovani novi člani SS: Ksenija EKART,  Zdenka MASTEN ter 

Marija SRAKA (trije predavatelji višje šole), dr. Tatjana ZAGORC (direktorica Zbornice 

kmetijskih in živilskih podjetij pri GZS) ter dr. Mateja MODIC (Žito d.d., direktorica razvojno 

tehnološkega sektorja) kot dve predstavnici pristojnih zbornic ali ministrstev oz. 

delodajalcev, Sadra PRELEC in Matjaž FINGUŠT (dva predstavnika študentov – redni in izredni 

študij) ter Cvijeta MATJAŠIČ (predstavnica diplomantov). Prvi konstitutivni sestanek SS je bil 

7. maja 2015, na katerem je bila imenovana nova predsednica SS Zdenka Masten.  

V študijskem letu 2015/16 je strateški svet imel 2 seji (konec septembra 2015 in junija 2016). 
Obravnaval je vsebine v svoji pristojnosti, med njimi razvojni program šole, LDN, poročilo o 
delu šole za 2015 in 2014/15 ter 2015/16, program pedagoškega in strokovnega dela in 
program razvoja šole, vpis ter druge aktivnosti šole, študijsko in študentsko problematiko ter 
spremljanje zagotavljanja kakovosti.  
 
Predavateljski zbor  
V študijskem letu 2015/16 so bili 4 predavateljski zbori (september, december, maj in junij). 
PZ je pregledal in sprejel poročilo o delu za preteklo leto, LDN za študijsko leto 2015/16, vsa 
poročila o pedagoškem delu za redni in izredni študij po posameznih predmetih, spremljal in 
sprejemal poročila komisij in aktivov, se seznanjal z aktivnostmi višje šole in v zapisnikih 
opredelil, da se je v študijskem letu 2015/16 izvedel program študijskega procesa v celoti. 
Obravnaval je tudi nekatera izhodišča za dolgoročni razvojni program VSŠ, imenoval člane 
komisij VSŠ in drugih organov,  ter obravnaval tudi druga poročila, pravila, vsebine in dela.  
 
Študijska komisija  
ŠK sestavlja 5 predavateljev višje šole Rosvita Arzenšek Pinter (predsednica), Silva Hostnik, 
Tamara Kovač, Ksenija Ekart in Polonca Leskovar Mesarič. Mandat ŠK je do konca septembra 
2019.  
ŠK je obravnavala vprašanja v zvezi s prijavami in vpisom v študijske programe, 
napredovanjem študentov, priznavanjem izpitov, prijavami in dispozicijami diplomskih del 
ter tudi prilagajanjem študijskega programa za izredni študij, obravnavala je vloge za 
priznavanje predhodno pridobljenega znanja, obravnavala uspešnost študentov, študente s 
posebnim statusom, študente s posebnimi potrebami, itd. Študijska komisija sprejema tudi 
pravila v svoji pristojnosti. Študijska komisija je aktivno delovala vsak mesec, delno na rednih 
sejah, delno pa s korespondenčnimi sklepi. 
 
Komisija za spremljanje in zagotavljanje kakovosti  
KSZK je v 2015/16 je sestavljalo 5 predavateljev višje šole in 2 študenta: Vesna Poštuvan, 
Marija Sraka, Alenka Hmelak Gorenjak, Blanka Vombergar, Zdenka Masten ter študentki 
Munda Klavdija in Colarič Ines. Vodila jo je predsednica Vesna Poštuvan. KSZK je sledila 
načrtu dela, ki ga je sprejela. Člani so se sestali na dveh sestankih. Podane so bile pobude za 
izboljšanje kakovosti na višji šoli. Jeseni 2015 je bil narejen načrt evalviranja na VSŠ (ocenitve 
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predavateljev, zadovoljstvo študentov, evalvacija PI, referata, knjižnice, vodstva, 
samoevalvacija predavateljev, itd.). Člani komisije so sodelovali tudi v različnih aktivnostih na 
ICP, npr. v mednarodnih aktivnostih, naša predavateljica in članica KSZK Marija Sraka tudi kot 
zunanja evalvatorka na NAKVIS-u in ocenjevalka za poslovno odličnost.  
Komisija je nadaljevala aktivnosti na področju evalvacije in vrednotenje kakovosti. 
Opravljena je bila anketa o zadovoljstvu z organizacijo dela in študijskim procesom na šoli 
med študenti, anketa o zadovoljstvu zaposlenih, študentska anketa ocenjevanja  
predavateljev, anketa o izvajanju PI ter samoevalvacija predavateljev. V juniju in septembru  
2016 se izvajajo notranje presoje za področja: vodenje, aktiv splošnih predmetov in 
praktično izobraževanje. Kot notranje presojevalke so bile imenovane mag. Neva Malek, 
Polonca Leskovar Mesarič, Rosvita Arzenšek Pinter, Ksenija Ekart, mag. Marlena Vinter in dr. 
Oto Težak.   
 
Strokovni aktivi  
Na višji šoli imamo 3 aktive: aktiv splošnih predmetov (STJ, EMP, PSV, SIS, MAŽ) – vodja mag. 
Marlena Vinter, aktiv naravoslovje (TRB, ŽAŽ, ŽMB, TPE) – vodja Karmen Jurčevič ter aktiv 
tehnologije  (vsa ostala predmetna področja in PI) – vodja Jasna Komerički. Vsi aktivi so 
delovali na svojih predmetnih področjih in v okviru svojih pooblastil.  
Aktivi so obravnavali problematiko predmetnih področij, obravnavali, vrednotili in sprejemali 
načine ocenjevanja znanj po predmetnih področjih, se usklajevali pri načrtovanju urnikov in 
izvajanju pedagoškega dela, opravljali predloge za priznavanje izpitov  iz starega programa 
Živilstvo, ter opravljali druge naloge. Aktivi so tudi obravnavali problematiko predmetnih 
področij, se seznanjali s strokovnimi novostmi, literaturo in sodelovali pri vrednotenju opreme, 
sodelovali v okviru različnih strokovnih dogodkov, pripravljali strokovna predavanja in 
referate na konferencah in simpozijih. Člani aktivov se tudi nenehno izobražujejo na 
strokovnih področjih.  
 
Poročila strateškega sveta, študijske komisije, komisije za spremljanje in zagotavljanje 
kakovosti ter strokovnih aktivov so priloga temu poročilu. 
 

 
8  NAČRTOVANJE IN POTEK IZOBRAŽEVALNEGA DELA  
 
Izvedba študijskega programa je potekala v skladu z letnim delovnim načrtom za 2015/16. 
Izvedba študijskega programa je bila v celoti (100 %) realizirana po planu in urnikih, ki so bili 
potrjeni v letnem delovnem načrtu. 
 
8.1 ŠTUDIJSKI KOLEDAR IN IZVEDBA PEDAGOŠKEGA DELA ZA REDNI ŠTUDIJ 
 
Študijsko leto je potekalo od 1. oktobra 2015 do 30. septembra 2016. Pedagoško delo se je 
izvajalo po študijskem koledarju, ki je bil sprejet v letnem delovnem načrtu za 2015/16. 
Začetek predavanj za 1. in 2. letnik redni študij je bil v četrtek, 1. oktobra 2015. 
Vse organizirane oblike dela (predavanja, seminarske vaje in laboratorijske vaje)  so potekale 
v dveh semestrih (zimskem in letnem). Zimski semester je trajal 12 tednov, letni semester pa 
13 tednov  (predavanja, seminarske in laboratorijske vaje). V vsakem semestru so študenti 
poslušali del predmetov iz predmetnika.  
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Prvi letniki so imeli predavanja, seminarske in laboratorijske vaje v zimskem semestru (od 1. 
oktobra do 24. decembra 2015) in v letnem semestru (od 15. februarja do 14. maja 2016). Po 
zimskem semestru so imeli 5 tednov praktičnega izobraževanja (200 ur) v podjetjih (od 4. 
januarja do 6. februarja 2016). Sledilo je obdobje za pripravo in izpite, nato pa letni 
semester. Po letnem semestru so imeli ponovno 5 tednov praktičnega izobraževanja (še 200 
ur) v podjetjih (od 16. maja do 18. junija 2016). 
  
Drugi letniki so imeli zimski in letni semester enega za drugim. Zimski semester od 1. 
oktobra do 24. decembra 2015, letni semester pa od 11. januarja do 8. aprila 2016. Med 
semestroma so imeli pripravljalno obdobje za izpite in izpitno obdobje. Po končanem 
zimskem in letnem semestru so imeli skupaj 10-tedensko praktično izobraževanje v podjetjih 
(400 ur) od 11. aprila do 18. junija 2016. 
 
Pedagoški proces za 1. in 2. letnik redni študij  je potekal po napovedanem urniku v zimskem 
in letnem semestru. Pedagoški proces se je izvedel po programu v celoti. Vsi predmeti in 
izpiti so bili planirani za celo študijsko leto v naprej v urniku, tako da so si lahko študenti 
planirali svoje študijske obveznosti v naprej. Večina predavanj, seminarskih in laboratorijskih 
vaj se je izvajala v predavalnicah in laboratorijih šole, del seminarskih vaj pa tudi na terenu, 
večinoma z organiziranimi obiski v različnih živilskih industrijah, hotelih, organiziranih obratih 
prehrane in drugih ustanovah, povezanih z vsebinami študijskega procesa.  
 
Študenti so lahko opravljali tudi delne izpite med potekom predavanj. Po vsakem končanem 
predmetu so bili razpisani  izpitni roki (v povprečju 4-5 izpitnih rokov za vsak predmet letno). 
 
Zaradi potreb študentov pri študijskem delu smo jim omogočali tudi vključitev v ARNES 
preko šolskega mentorja. Na šoli imamo tudi brezžično internetno omrežje ter možnost 
dostopa do interneta v celotni šolski zgradbi. 
 
Organizirana je bila tudi dvodnevna strokovna ekskurzija na Primorsko za študente 2. letnika 
(redni in izredni študij) 19. in 20. maja 2016. Ekskurzijo je organizirala  predavateljica Silva 
Hostnik. Ogledali so si več živilskih podjetij na področju Primorske in obale. 
 
Za študente rednega in izrednega študija in predavatelje je bil kot posebna ponudba 
organiziran tudi 4-dnevni raziskovalni tabor v okolici Bohinja iz področja mlekarstva in 
sirarstva (1. - 4. avgusta 2016). Udeležba je bila prostovoljna, stroške so poravnali udeleženci 
sami. Raziskovalni tabor je organizirala predavateljica Silva Hostnik. 
 
S študenti so bili v stiku skozi celo študijsko leto vsi pedagoški delavci osebno na šoli, preko 
elektronske pošte in telefona, z njimi pa so se študenti lahko dogovarjali tudi za individualne 
pogovorne ure. Ker je veliko predavateljev tudi zunanjih, torej iz drugih podjetij in ustanov, 
je tak način komunikacije med študenti in predavatelji tudi sprejemljivejši in dostopnejši za 
študente.  
 
8.2 SEMINARJI ZA ŠTUDENTE 
 
Za redne študente 1. letnika smo prvi dan zimskega semestra 1. oktobra 2015  pripravili 
poseben seminar USPEŠEN  ZAČETEK ŠTUDIJA, kjer smo študente začetnike uvedli v osnove 
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študijskega dela, planiranja časa, učenja, študija literature,  spremljanja predavanj, pristopov 
k seminarskemu in laboratorijskemu delu, itd.  Podoben seminar je bil za izredne študente 
organiziran prav tako 1. oktobra 2015 (Živilstvo in prehrana) pred pričetkom predavanj.  
 
Za študente 2. letnika redni in izredni študij smo pripravili poseben seminar s pripravo na 
diplomo OD ZAMISLI DO IZVEDBE DIPLOMSKE NALOGE z naslednjimi vsebinami: priprava 
dispozicije in prijava diplomskega dela, knjižnični viri in priprava in pisanje diplomskega dela. 
Seminar je namenjen generaciji, ki končuje študij, udeležili pa so se ga lahko vsi redni in 
izredni študenti, če so želeli. Študente smo seznanili z osnovnimi pristopi k pripravi 
diplomskega dela. Seminarje je obiskalo nekaj vpisanih izrednih študentov 2. letnika; 
udeležba med rednimi študenti pa je bila relativno  nizka (okoli 60-70 %).   
Na seminarje so bili povabljeni tudi nevpisani aktivni študenti, ki se pripravljajo na zagovor 
diplomskih del. Seminar je bil v zadnjem tednu letnega semestra drugega letnika.  

8.3 VABLJENA PREDAVANJA  ZA ŠTUDENTE 

 

V letu 2015/16 smo organizirali več strokovnih predavanj na šoli, ki so bila v okviru 
posameznih predmetnih področij  višje šole. Namenjena so bila študentom na višji šoli in tudi 
širši javnosti. Na nekatera predavanja smo povabili tudi člane Društva živilskih in prehranskih 
strokovnih delavcev SV Slovenije in Društva za srce in ožilje za Maribor in Podravje, ali pa 
smo se udeležili strokovnih predavanj v njihovi organizaciji. 
 Predavali so: 
- iz Pivovarne Laško Regina Kirn: Tehnologija proizvodnje piva - obisk v pivovarni, 
- strokovnjakinja iz področja prehrane iz ZD dr. Adolfa Drolca Maribor: O zdravem 

življenjskem slogu 
- iz vinske kleti Ljutomer Ormož več strokovnjakov: O kulturi pitja vina – obisk v vinski 

kleti, 
- več strokovnjakov s področja ginekologije in porodništva (v organizaciji ZD dr. A. Drolca 

Maribor): o AIDS-u in preventivnih zaščitah, drogah in alkoholu 
- študenti in sodelavci šole so se lahko udeležili tudi strokovnih predavanj, ki jih je 

organiziralo Društvo živilskih in prehranskih strokovnih delavcev SV Slovenije v 
sodelovanju z Društvom za srce in Društvom veterinarjev:  O osteoporozi (predavatelj 
doc. dr. Andrej Zavratnik iz UKC Maribor),  o konoplji  (dr. Tanja Bagar iz Cerop-a),  o 
maščobah v prehrani (dr. Vito Martinčič), o ziki (mag. Gregor Pen iz Društva 
veterinarjev). Predavanja so potekala na naši šoli.  

 
8.4 POTEK PRAKTIČNEGA IZOBRAŽEVANJA 
 
Vsi študentje (1. letnika in 2. letnika) so bili napoteni na praktično izobraževanje. Zagotovili 
smo mesta za vse študente, ki so želeli opravljati PI. Študentje prvega letnika rednega študija 
so PI opravljali v januarju in februarju 2016 (200 ur oziroma 5 tednov) ter maja in junija 2016 
(200 ur oziroma 5 tednov). Študentje drugega letnika rednega študija so imeli PI od aprila do 
junija 2016 (400 ur oziroma 10 tednov skupaj).  Prakso so v podjetjih opravljali tudi izredni 
študentje, ki niso imeli pogojev za priznavanje PI. 
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Praktičnega izobraževanja se je udeležila večina aktivnih študentov prvega in drugega 
letnika, razen tistih študentov 1. letnika (vpisanih v redni študij), ki se niso udeleževali tudi 
nobenih predavanj in vaj.  
Prav tako tudi  izredni študenti sproti opravljajo obveznosti iz praktičnega izobraževanja.  
 
Tudi letošnje leto smo (enako kot prejšnje študijsko leto) imeli več načinov zagotavljanja 
mest za PI v podjetjih. Študente smo pozvali, da si mesta za PI lahko zagotovijo sami (seveda 
ob pomoči in informacijah s šole), ali pa jim mesto zagotovi šola. Te druge možnosti so se v 
glavnem posluževali tisti študenti,  ki si sami mesta za PI niso mogli zagotoviti. Pomagale so 
jim organizatorice PI na šoli. Možnost izbire svojega podjetja daje študentom večje 
zadovoljstvo, večjo odgovornost in večjo motivacijo. Uvajanje tega sistema se je izkazalo kot 
pozitivno že v preteklih študijskih letih, saj je bilo nezadovoljstva in problemov ob odhodu na 
PI bistveno manj.  
 
V večini podjetij je potekalo PI brez motenj in v skladu s programom. Predavateljice za PI so 
pripravile gradiva za študente, opomnike pred odhodom na PI v podjetja in navodila za 
izvajanje PI namenjena mentorjem v podjetjih. V tem študijskem letu (predvsem v zimskem 
času) so organizatorice obiskale večino študentov 1. letnika na PI v podjetjih, kar so same 
ocenile kot zelo pomembno iz dveh vidikov - tako za študente na praksi kot tudi za podjetja, 
saj osebni stiki s predstavniki v podjetjih zelo veliko pomenijo za nadaljnje delo in 
sodelovanje. Ugotavljamo, da bi bilo dobro, da bi študente na praksi še večkrat obiskali.  
Opravlja se tudi evalvacija PI med študenti in v podjetjih. 

 
8.5 TUTORSTVO ŠTUDENTOM 
 
Za študente prvega letnika smo organizirali tutorstvo – to je pomoč študentom pri prehodu 
iz srednje na višjo šolo, pomoč pri organiziranju študijskega dela, pri svetovanju za študij in 
načrtovanju in izpolnjevanju obveznosti. Tutorstvo so prevzele štiri predavateljice mag. 
Marlena Vinter, Polonca Leskovar Mesarič, Tamara Kovač ter dr. Alenka Hmelak Gorenjak. 
Ugotavljamo, da je osebni kontakt s študenti ob situacijah, ko le-ti potrebujejo nasvet ali 
mnenje, zelo pomemben in da je tutorstvo na VSŠ pomembna podporna dejavnost šole 
namenjena študentom. Ugotavljamo pa, da ni najbolj prepoznavno in da študenti ne iščejo 
veliko priložnosti za pogovore s tutorji.  
 
8.6 KARIERNI KOTIČEK NA VIŠJI ŠOLI 
 
V tem študijskem letu smo poskušali ponovno za vse študente organizirati tudi karierni 
kotiček s svetovanjem za poklic in kariero. Za karierni kotiček so skrbele Silva Hostnik, dr. 
Alenka Hmelak Gorenjak in ravnateljica dr. Blanka Vombergar. Aktivnosti v zvezi s kariernim 
kotičkom so sicer potekale, a bi morali na tem področju storiti še več. 
 
Karierni kotiček uvajamo za študente višje šole od oktobra 2007 dalje. Karierni kotiček ima 
naslednje aktivnosti: 
- ure za svetovanje študentom v zvezi s poklicno kariero,   
- močnejše povezave s podjetji, ki potrebujejo strokovni kader višje šole,  
- objavo informacij o zaposlitvenih možnostih in priložnostih v stroki na oglasni deski  
  višje šole,  
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- informacijo o kariernem kotičku na različnih krajih,  
- navezava stikov s podjetji in zaposlitvenimi agencijami ter zavodom za zaposlovanje. 
 
8.7 ORGANIZACIJA IN IZVEDBA IZREDNEGA ŠTUDIJA 
 
Tudi za izredni študij je potekalo študijsko leto v dveh semestrih – zimskem in letnem. Zimski 
semester je potekal od oktobra do sredine februarja, letni semester pa od sredine februarja 
do maja.  
 
Začetek semestra za odrasle (izredni študij)  je bil  1. oktober 2015.  
Predavanja in vaje so potekale za izredni študij v 1. in 2. letniku v zimskem semestru (od 6. 
10. 2015 do 18. februarja 2016) in letnem semestru (1. marca 2016 do konca maja 2016). Za 
celo študijsko leto (po dogovoru) vključno z junijem 2016 je bilo v urniku še praktično 
izobraževanje. Izvedba pedagoškega dela je potekalo za 1. in 2. letnik skupaj.  
 
Vsako leto poslušajo študenti del predmetov prvega in del predmetov drugega letnika. V 2,5 
letih oz. treh letih se enkrat izvaja vsak posamezen predmet za VIŠ program Živilstvo in 
prehrana.  V 2015/16 že tretje leto zapored ni bilo vpisa v 1. letnik OSM, zato pedagoškega 
procesa nismo izvajali niti za prvi niti za drugi letnik. O tem smo obvestili svet zavoda ter 
MIZŠ.  
 
Za 1. in 2. letnik izrednega študija ŽP se je glede na zgoraj naveden način dela izvajalo del 
predmetov 1. oz. 2. letnika. Izmenjaje vsako drugo oz. tretje leto se izvaja tudi strokovna 
terminologija v tujem jeziku. Študenti so imeli možnost poslušati tudi STJ-N (čeprav tega 
nismo imeli v programu).  
 
Združevanje generacij prvih in drugih letnikov ima svoje prednosti. Predvsem se mlajše in 
starejše generacije spoznajo med seboj, se informirajo in si medsebojno pomagajo v šoli in 
tudi pri študiju. Medsebojno spoznavanje pomeni njihovo dolgoročno strokovno sodelovanje 
tudi izven šole.  
 
Urniki so planirani za celo leto vnaprej, da si izredni študenti lahko ustrezno planirajo 
delovne obveznosti oz. službo ter proste dneve. Predmeti se izvajajo v modulih.  Po vsakem 
modulu je izpit za izvajan predmet. Študenti imajo možnost opravljati tudi delne izpite pri 
vseh predmetih. 
 
Letošnje študijsko leto smo organizirane obveznosti izvajali večkrat na teden (običajno ob 
torkih, sredah ali četrtkih), ob koncu tedna (v petek in soboto) pedagoškega procesa nismo 
izvajali.  

 
 
 
 
9 SODELOVANJE IN VKLJUČENOST VIŠJE STROKOVNE ŠOLE  V ŽIVJENJE IN  
    DELO V LOKALNEM IN REGIONALNEM OKOLJU 
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Višja šola deluje v Združenju višjih strokovnih šol Slovenije ter v Skupnosti višjih strokovnih 
šol Slovenije (IC Piramida Maribor VSŠ je članica Združenja in Skupnosti).  Udeleževali smo se 
srečanj, ki sta jih organizirali obe instituciji, preko Skupnosti pa smo sodelovali tudi v 
Eurashe. Ravnateljica VSŠ dr. Blanka Vombergar je bila na volilni skupščini Skupnosti VSŠ 
imenovana v upravni odbor Skupnosti VSŠ. UO je začel z delom v sredini junija 2014.  V 
2015/16 se je UO Skupnosti sestal nekajkrat, sestanki so bili tudi na MIZŠ. Preko Skupnosti 
VSŠ je dr. Blanka Vombergar tudi delegirana za članico v Svet za visoko šolstvo RS. Ravnatelji 
in direktorji višjih šol se v okviru Skupnosti sestajajo 3-4 krat letno in se dogovarjajo o 
različnih problematikah višjega šolstva.  
 
Zelo dobro je tudi sodelovanje v Konzorciju biotehniških šol, kjer se višje šole sestajamo dva 
do trikrat letno in se dogovarjamo o skupnih akcijah in tudi podajamo skupna izhodišča.  

 
Sodelovanje z Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport  je potekalo redno. Poleg 
rednih letnih aktivnostih in srečanj na področju šolskega oz. pedagoškega dela ter vpisa, je 
potekalo tudi več aktivnosti in srečanj s predstavniki MIZŠ. Na MIZŠ smo oddali ponovno 
vlogo za vpis v razvid za višješolski program Živilstvo in prehrana, saj nam je stara potekla. 
Odločbo o novem vpisu smo prejeli julija 2015.  
Potekalo je tudi nenehno sodelovanje z Višješolsko prijavno službo MIZŠ-ja v Celju ob 
prijavah ter vpisu v redni in izredni študij na višjo šolo. 
Sodelovanje je potekalo tudi s Strokovnim svetom RS za poklicno izobraževanje (posebej s 
komisijo za akreditacijo). Članica komisije je naša predavateljica mag. Neva Malek. Člane 
komisije imenuje Strokovni svet RS za poklicno izobraževanje.  
Sodelovali smo tudi s Centrom RS za poklicno izobraževanje v povezavi z različnimi 
vsebinami.  
 
Študenti 2. letnika so obiskali parlament v okviru predmeta Zakonodaja, zagotavljanje 
kakovosti in nadzor (marec 2016) ter se seznanili z delom v parlamentu. 
 
Sodelovanje z Ministrstvom za delo, dom in družinske zadeve ter Zavodom za zaposlovanje 
je potekalo v povezavi z možnostmi izobraževanja in dela za brezposelne, z zaposlitvenimi 
predstavitvami ter pri izobraževanju odraslih, kjer so sodelovale tudi naše predavateljice. 
 
Sodelovanje z NIJZ, pa tudi z drugimi območnimi zavodi je potekalo na področju zdravega 
življenjskega sloga ter prehrane mladostnikov, v projektih, izvajanju anket, pri diplomskih 
nalogah, ob svetovnem dnevu hrane, seminarjih, predavanjih in drugih aktivnostih. Z 
Zdravstvenim domom  dr. A. Drolca Maribor smo sodelovali s študenti 1. letnika VSŠ v 
projektu »Več možnosti – izberi najboljšo« ob Svetovnem dnevu boja proti AIDSU 1. 
decembra 2015.  
 
Aktivno sodelujemo tudi z Združenjem nutricionistov in dietetikov Slovenije ter skozi celo 
leto sodelujemo v njihovih strokovnih in izobraževalnih aktivnostih.  
 
Zelo aktivno smo v tem letu sodelovali tudi s Centrom RS za mednarodno sodelovanje 
CMEPIUS-a na področju mobilnosti.  
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Šola je sodelovala tudi z društvi. Sodelovanje z Društvom živilskih in prehranskih strokovnih 
delavcev SV Slovenije Maribor ter Društvom za zdravje srca in ožilja za Maribor in Podravje 
in Društvom veterinarjev Maribor je potekalo tako, da smo se medsebojno informirali o 
izvedbi strokovnih predavanj ter strokovnih ekskurzij, ki so se jih udeleževali tudi sodelavci 
šole. S Čebelarsko zvezo Slovenije in Društvom Fagopyrum pa smo sodelovali na sejmu 
Narava zdravje novembra 2015 v Ljubljani in promovirali ajdo in med. Sodelovali smo tudi z 
Društvom za promocijo in zaščito prekmurskih dobrot pri medsebojnem informiranju o 
dogodkih. Skupaj z društvoma Fagopyrum in Društvom živilcev SVS Maribor smo pripravili 
slovensko angleški 12-listni koledar naših šolskih avtorskih receptov na temo brezglutenskih 
živil za leto 2016, ki je bil preko društev poslan po celem svetu.  
 
Medsebojno informiranje in sodelovanje je potekalo tudi z Zvezo inženirskih društev 
Maribor, saj je bivša predsednica ZID-a Marija Sraka tudi naša predavateljica.  
 
S Čebelarsko zvezo Slovenije sodelujemo od decembra 2013 dalje v projektu »Kar sejemo, to 
žanjemo« kot eden od partnerjev v projektu, katerega nosilec je ČZS. V projektu izvajamo 
predavanja o ajdi, ter predstavljamo izdelke iz medu in ajde.  
 

 

10 SODELOVANJE Z GOSPODARSTVOM IN INDUSTRIJO TER TRGOVINO 
 
Sodelovanje z gospodarstvom ne poteka le lokalno oz. regionalno, temveč aktivno delujemo 
na področju vse Slovenije.  

 

a)  Predavatelji na višji šoli  so delno  iz šole in  delno iz podjetij ali drugih institucij 
Sodelovanje je pomembno za vzdrževanje stalnih in neposrednih stikov s prakso ter 
poznavanje trenutne situacije v praksi. Na višji šoli sodelujejo predavatelji iz Perutnine Ptuj, 
Žita PC Intes Maribor, Univerzitetnega kliničnega centra Maribor, Sava Turizem, MKO – 
VURS, MKO – inšpekcije varne hrane, Biotehniške fakultete iz Ljubljane, Fakultete za 
kmetijstvo in biosistemske vede Maribor, IVZ Maribor, Centra za socialno delo Murska 
Sobota, nevladnih organizacij,  itd.. Ta stik je tudi za študente zelo pomemben.  
 
b) Sodelovanje s podjetji pri pedagoškem delu s študenti se zelo spodbuja, saj je 
pomembno, da študenti pridobijo čim več stikov z delovnim in strokovnim okoljem. 
Predavatelji VIŠ so v letu 2014/15 sodelovali z mnogimi  podjetji. Študenti so v okviru 
različnih predmetov skupaj s predavatelji (večinoma pri seminarskih vajah) obiskali podjetja 
ali pa so s podjetji sodelovali pri izdelavi diplom. Ta podjetja so: Celjske mesnine, Mesarijo 
Arvaj, Perutnina Ptuj, Klasje Celje, Žito d. d. Ljubljana, Žito Gorenjka Lesce, Žito Kruh Pecivo 
Maribor, Žito Intes Maribor, Žito Šumi Krško, Ptujske pekarne in slaščičarne, Pekarna Spar 
Ljubljana, Pekarna in slaščičarna Bruno Sevnica, Pekarno Pečjak, Pekarno Strnad v Oplotnici, 
Mlin Korošec, Mlinarstvo Rangus, Univerzitetni klinični center Maribor, UKC Ljubljana, Eta 
Kamnik, Hotel Habakuk, Zdravilišče Radenci, Kogast Grosuplje, Winterhalter Grosuplje, Vina 
Koper, Vinag Maribor, Vinska klet Ljutomer Ormož in zidanica Malek, Vinska klet Krško, 
Radgonske gorice, Pivovarna Laško, Pivovarna Bevog v Bad Radjkkersburgu, Dana Mirna, 
Fructal Ajdovščina, Radenska Radenci, Mlekarna Celeia Arja vas, Ljubljanske mlekarne 
Ljubljana in Maribor, Bohinjska sirarna, Pomurske mlekarne, Sirarna Fingušt – Čuš Orehova 
vas, čokoladnica Zotter, Mercator Bohova, Vojašnico generala Maistra in še mnoge druge. 
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c) Sodelovanje s podjetji pri izvajanju praktičnega izobraževanja (PI) 
Študenti opravljajo vsako študijsko leto po programu 10 tednov prakse v podjetjih (400 ur). 
Šola je v študijskem letu 2014/15 sodelovala z več kot 50  podjetji  in zavodi (seznam podjetij 
je objavljen v poročilu o delu VSŠ za 2014/15) in več kot 80 mentorji v teh podjetjih pri 
izvajanju PI.  

 
d) Prepoznavni PROJEKTI ŠTUDENTOV  višje šole v povezavi z gospodarstvom in okoljem v 
2014/15: 
Projektno delo je ena od uspešnih pedagoških metod dela na naši višji šoli.  Projekte 
izvajamo tako v prvem kot v drugem letniku. Nekaj projektov se tudi javno predstavi. 
 
V študijskem letu 2015/16 so študenti javno predstavili naslednje projekte: 
 

- več inovacijskih projektov na temo Zdrav nasmeh s sloganom: SLADKO ZA SLADEK 
NASMEH  so pripravili študenti 1. letnika (redni študij) in jih javno predstavili 15. 
decembra 2016 v okviru dela pri predmetu Ekonomika in management podjetij pod 
vodstvom mentorice mag. Marlene Vinter. Sodelovalo je okoli 40 študentov rednega 
študija, več podjetij, obrtnikov, zainteresiranih posameznikov, staršev ter drugih. 
Pripravili so tudi zloženke o projektih in javno predstavili svoje nove izdelke.  

 
- Projekt študentov 2. letnika redni študij pri predmetu Trženje v živilstvu in prehrani 

(mentorica Manja Tement) z naslovom MERJENJE ZADOVOLJSTVA KUPCEV UČNE 
PRODAJALNE IC PIRAMIDA je bil predstavljen 8. aprila 2016. Izbrali so temo: Kava z 
dodatki. Sodelovali so študenti smeri Živilstvo (21 študentov). Predstavili so analizo 
zadovoljstva potrošnikov z nakupi na šoli ter predstavili svoje zanimive ugotovitve.  

 
- Glasilo GLAS ŠTUŽI (deseta številka) – je projekt izdaje glasila študentov 1. letnika v 

letnem semestru pri predmetu Poslovno sporazumevanje in vodenje. Mentorica je 
bila Irena Smolčič (predstavitev časopisa je bila maja 2016). Glasilo je izšlo na 31 
straneh, glavna urednica je bila študentka 1. letnika Lea Krumpak, tehnično sta glasilo 
uredili Tea Vindiš in Lea Kelenc, študentki 1. letnika.    

 
- Študenti 1. letnika so si v okviru predmeta Poslovno sporazumevanje in vodenje 

ogledali tudi gledališko predstavo v SNG Maribor.  
 
Študenti so izvajali več projektov tudi v okviru vaj. Študenti so projektno delo zelo dobro 
sprejeli in ocenili. Poročila o projektih  so v prilogi. 
 

e) Vsakoletno srečanje in izobraževanje MENTORJEV IZ PODJETIJ na šoli je pomemben 
stik šole s podjetji ter pomembna predstavitev šolskega in študijskega dela podjetjem in 
širšemu okolju. v tem študijskem letu smo imeli en dogodek, kamor smo povabili 
mentorje iz podjetij in sicer ob podelitvi diplom 22. junija 2016. Mentorji so se srečali 
tudi s predavatelji in študenti na šoli. Predstavili smo delo na VSŠ.  
 

f) Sodelovanje s PODJETJI PRI IZDELAVI DIPLOMSKIH NALOG  študentov 
Na  Višji šoli smo imeli do 22. junija 2016 (ob podelitvi diplom) 459 diplomantov in 
diplomantk, od tega 289 na rednem in 170 na izrednem študiju.  Letošnja podelitev diplom 
22. junija 2016 je bila trinajsta  po vrsti. V tem študijskem letu 2015/16 smo imeli 22 
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diplomantk in diplomantov, od tega 16 na rednem in 6 na izrednem študiju. V primerjavi s 
preteklimi študijskimi leti je število diplomantov bistveno manj (2008/09 43 diplomantov; 
2009/10 36 diplomantov; 2010/11 28 diplomantov; 2011/12 44 diplomantov, 2012/13 31 
diplomantov, 2013/14 40 diplomantov, 2014/15 19 diplomantov).  
 
Svečane podelitve v prostorih šole se je udeležila večina diplomantov in njihovih mentorjev, 
pa tudi večje število naših poslovnih partnerjev in strokovnjakov iz prakse. NAJ MENTORICA 
2016 je bila predavateljica Zdenka Masten. Priznanje NAJ PODJETJE 2016 so prejele 
Pomurske mlekarne iz Murske Sobote za dolgoletno skupno sodelovanje. Posebno nagrado 
sta prejeli študentki rednega in izrednega študija (Nika Dornik in Aleksandra Gričnik) za 
najvišjo povprečno oceno v generaciji diplomantov 2015/16 pri rednem oziroma izrednem 
študiju.  
 
Diplomska dela študentov  
Večina diplomskih nalog oz. del je vezana na razvojno raziskovalno delo v podjetjih, katerih 
primarna dejavnost je živilstvo ali prehrana. Diplomska dela pokrivajo razvojna in 
raziskovalna področja novih tehnologij, ovrednotenje obstoječih tehnologij, raziskovanje 
surovin in aditivov,  kemijsko in mikrobiološko analitiko, senzorično vrednotenje živil, pa tudi 
prehranjevalne navade različnih skupin prebivalstva, prehranske smernice, gastronomijo in 
kulinariko. Diplomska dela pa so lahko tudi iz drugih področij. Diplomske naloge 
predstavljajo pomembne strokovne podlage za delo v praksi. Cilj višje šole je, da je večina 
diplomskih del narejenih v praksi za potrebe podjetij, industrij, obrti ali velikih kuhinj.  
 
V tem študijskem letu so študentje svoje diplomske naloge opravili za potrebe več podjetij, 
navajamo le nekatera: P&F Jeruzalem Ormož, Ptujska klet, Radgonske gorice, KZ Rače, Dom 
Danice Vogrinec Maribor, OŠ Mihe Pintarja Toleda Velenje, OŠ Mislinja, Dom Sv. Lenarta, 
Vrtec Zreče, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, MIR Gornja Radgona, OŠ Neznanih 
talcev Dravograd,  in drugi.  
 
 

11  PODELITVE PRIZNANJ V POVEZAVI S SODELOVANJI V PODJETJIH 
 
11.1 NAJ DIPLOMSKE NALOGE  ŠTUDENTOV 

 
Posebna priznanja študentom za diplomske naloge za študijsko leto 2015/16 sta dobila dva 
diplomanta in sicer:  
 
Nejc BORKO za diplomsko delo z naslovom:  
DELOVANJE KVASOVK V MOŠTU V ODVISNOSTI OD NJIHOVEGA HRANJENJA 
Za spremljanje in prepoznavanje nekaterih pomembnih faktorjev v procesu tehnologije 
proizvodnje vina 
Diplomant je v svoji diplomski nalogi poudaril širši pomen faze fermentacije za pridelavo 
kakovostnega vina. Poskus je bil opravljen v vinski kleti v Ormožu na dveh različnih sortah 
grozdja, sauvignon in šipon. Predstavil je, kako različni dodatki hranil za kvasovke vplivajo na 
mošt in same kvasovke v času fermentacije. Spremljal je potek fermentacije v poskusu. 
Opravljeni sta bili po dve ponovitvi s tremi vzorci za vsako sorto. Potek fermentacije je 
spremljal z laboratorijskimi meritvami in organoleptično oceno. Njegovi rezultati kažejo 
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pomembnost dodajanja hrane za kvasovke. Tako obsežen poskus, ki je bil v interesu 
proizvajalca vina, je diplomant opravil  v prostorih vinske kleti Ormož, kjer se je vmes tudi že 
zaposlil.  
Naloga je bila izdelana v vinski kleti P&F Jeruzalem Ormož d.o.o. 
Mentorica: Zdenka Masten, univ. dipl. ing. živilske tehnologije 
Somentorica: Janja Klanjčar, univ. dipl. ing. živilske tehnologije, P&F Jeruzalem Ormož.  
 
Aleksandra GRIČNIK za diplomsko delo z naslovom VZGOJA ŠITAK IN BUKOVEGA 
OSTRIGARJA NA RAZLIČNIH PODLAGAH 
Za zanimivo in aktualno temo iz področja vzgoje gob, v kateri je diplomantka s svojimi 
izkušnjami in svojim lastnim raziskovalnim delom pripomogla k rezultatom naloge  
Diplomantka je vzgojila gobe šitake in bukov ostrigar na različnih podlagah oz. substratih in 
primerjala donosnost le-teh. Za poskuse je nakupila različen  material v kupcu dostopnih 
trgovinah ali izdelala določene dele vzorčne opreme kar doma. V diplomskem delu je 
dokazala, da izbira substrata vpliva na donosnost izbranih vrst gob, kvaliteta gobic pa je 
enaka ne glede na izbrani substrat ali posamezni val.  Gobe je pobirala namreč štirikrat, oz. v 
štirih valih. Najboljši substrat za bukov ostrigar je slama z dodatkom ovsenih kosmičev, 
najboljši substrat za šitake pa 100 % hrast. Vse poskuse je delala v leseni hišici, zgrajeni prav 
v ta namen, na dvorišču lastne hiše, saj je bil njen cilj nekoč v prihodnosti razvijati to 
dejavnost tudi profesionalno. Soočila se je z idealnimi cikli, okužbami, reševanjem različnih 
vprašanj, pomembnimi hitrimi odločitvami med procesom in na ta način pridobila 
pomembno znanje za nadaljnje delo, opisala pa je tudi zelo natančno vse procese, kar je 
lahko pomembno strokovno gradivo tudi za druge zainteresirane bralce.  
Naloga je bila opravljena v leseni hišici, narejeni v ta namen, na dvorišču hiše Aleksandre 
Gričnik.  
Mentorica: Zdenka Masten, univ. dipl. ing. živilske tehnologije 
Somentorica: Sandra Kraner, ing. agr., Kmetijska zadruga Ruše.   
 
 
11.2 NAJ PODJETJE 
 
Za naj podjetje v študijskem letu 2015/16 smo izbrali POMURSKE MLEKARNE iz Murske 
Sobote.  
 

Pomurske mlekarne in IC Piramida Maribor VSŠ sodelujemo neprekinjeno od ustanovitve 
Višje strokovne šole leta 1999, to je 17 let.   
Načini sodelovanja so bili različni, vedno dobri, kvalitetni in strokovni. Organizacijske sheme 
ter vodstvene strukture so se tako v Pomurskih mlekarnah kot tudi na našem centru IC 
Piramida Maribor v preteklih letih spreminjale, menjavali so se direktorji, predsedniki, 
ravnatelji, naše sodelovanje pa se je ohranjalo. 7 Naši študenti so v Pomurskih mlekarnah na 
lokaciji v Murski Soboti in v Ljutomeru delali diplomske naloge, se tam zaposlovali, tudi od 
njih odhajali drugam in iskali nove poklicne priložnosti.  
Naše sodelovanje je v obdobju 17 let obrodilo 9 diplomskih nalog, v zadnjem študijskem letu 
eno. 
Področja diplomskih nalog so zelo raznolika. Študentje in njihovi mentorji so se ukvarjali z 
razvojem novih izdelkov, na primer topljenega sira z dodatkom fitosterolov, masla z 
dodatkom probiotičnih bakterij, vpliva dodanih mikrobioloških kultur na lastnosti 
probiotičnih jogurtov, vpliva dodajanja mlečne kisline na lastnosti sirnega namaza; spremljali 
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so tehnološke procese in se ukvarjali na primer z vplivom priprave smetane na kakovost in 
pridobitek masla. Uvajali so sistem HACCP v proizvodnjo topljenih sirov za mazanje ter v 
proizvodnjo mehkih sirov. Nekateri pa so se srečevali tudi s finančnimi pokazatelji in sistemi 
med podjetji ter s prehranskimi navadami delavcev Pomurskih mlekarn ter njihovi 
osveščenosti v povezavi s posledicami  na zdravje.  
Predavatelji mentorji iz šole so bili Zdenka Boltavzer, Ksenija Ekart, Silva Hostnik in Marija 
Sraka, mentorji iz Pomurskih mlekarn pa so bili Karmen Dugar, Bernarda Hlebič, Robert Rojko 
in Lidija Števanec.  
In omenimo še imena diplomantov. To so letošnja Maja Kustec, ter iz preteklih let Novak 
Alenka, Hlebič Mateja, Kisilak Nataša, Kozic Sanja, Mesarič Jerneja, Sabotin Aleš, Šeruga 
Roman in Vogrinčič Mihaela,  
Torej 9 diplomantov, 4 mentorji predavatelji iz šole ter 4 mentorji iz prakse iz Pomurskih 
mlekarn seveda.  
S Pomurskimi mlekarnami sodelujemo tudi na drugih področjih. Vsako leto študentje 2. 
letnika naše VSŠ obiščejo Pomurske mlekarne v Murski Soboti in v obratu v Ljutomeru v 
sklopu organizirane strokovne ekskurzije pri predmetu Tehnologija mleka. Vedno jih prijazno 
sprejmejo zaposleni v Pomurskih mlekarnah, nam poroča naša predavateljica, organizatorka 
te ekskurzije Silva Hostnik. Zato se vselej radi vračamo k njim.  
Pomurske mlekarne smo iz zgoraj navedenih utemeljitev izbrali za NAJ PODJETJE v 
študijskem letu  2015/16 z željo po nadaljnjem dobrem sodelovanju. 
Priznanje bo prevzel direktor, mag. Robert Serec.  
 
11.3 NAJ MENTOR PREDAVATELJ 
 
Priznanje NAJ MENTOR/NAJ MENTORICA  se podeljuje vsako leto mentorju predavatelju, ki 
je imel v tekočem študijskem letu na dan podelitve diplom največje število mentorstev za 
diplome, torej največ študentov diplomantov. 
 
Naj mentorica za študijsko leto 2015/16 je Zdenka Masten, univ. dipl. ing. živilske 
tehnologije. 
V študijskem letu 2015/16 je bila je mentorica petim diplomantom, in enkrat somentorica, 
kar je najvišje število mentorstev v tem študijskem letu. Sicer pa je bila do sedaj mentorica 
pri 24 diplomskih nalogah.  
Zdenka Masten je predavateljica za predmetna področja tehnologije rastlinskih živil, sestave 
in kakovosti živil ter tehnologijo vina. Zaposlena je na šoli; na šolo pa je prišla iz prakse, pred 
prihodom na šolo je bila zaposlena v Petoviji na Ptuju.  
V tem študijskem letu so njeni diplomanti delali diplome na področju tehnologije vina, na 
vzgoji gob ter izolaciji in karakterizaciji eteričnih olj iz nekaterih začimb. Skupaj s študentom 
Nejcem Borkom je raziskovala vpliv hranil na kvasovke med fermentacijo v vinski kleti P&F 
Jeruzalem Ormož, s študentko Lorber Urško je raziskovala vpliv temperature, velikosti in 
materiala fermentacijske posode na končno kakovost mladega vina, s študentko Matejo 
Zamuda pa vpliv faze zrelosti in lege na kakovost vina v Radgonskih Goricah. Vse diplome so 
bile narejene v praksi, torej v živilski industriji, na kmetiji in seveda za potrebe prakse.   
Mentorica in predavateljica Zdenka Masten nenehno sodeluje s podjetji, pri izdelavi 
diplomskih nalog usmerja študente v živilsko industrijo in obrt, pa tudi k inovativnim idejam 
dopolnilnih dejavnosti na kmetijah. Skozi svojo kariero mentorstev diplomantom je 
sodelovala z Inštitutom za hmeljarstvo in pivovarstvo v Žalcu ter Pivovarno Laško pri več 
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diplomah s področja pivovarstva, s Fructalom iz Ajdovščine, Vitalom iz Mestinja ter Radensko 
pri diplomah s področja sadnih sokov, pijač in mineralnih vod, spremljali kakovost sladkorja 
in sledljivost v Tovarni sladkorja Ormož, študentje so iskali najboljše poti za zmrzovanje 
krompirja na kmetiji Drevenšek, delali medeno penino iz kostanjevega medu v Čebelarstvu 
Cesar, razvijali tehnologije kisanja zelja v Mercatorju v Bohovi, spremljali hladno verigo 
zamrzovanja graha v Eti Kamnik, v podružnici v Bohovi, ugotavljali v pliv temperature 
praženja bučnih semen na kakovost bučnega olja v Oljarni Šaruga, ter se ukvarjali z izgubo 
mase sadja in zelenjave med skladiščenjem v Mercatorju Cash&Carry na Ptuju, in delali še 
marsikaj zanimivega.  
Zdenka Masten je tudi predsednica strateškega sveta VSŠ, in članica komisije za spremljanje 
in zagotavljanje kakovosti na višji šoli. Vsako leto organizira številne strokovne ekskurzije za 
študente, ko obiščejo mnoge živilske industrije, predvsem poznana pa je njena vsakoletna 
organizacija martinovanja s strokovnim pridihom in prijaznim druženjem ob podpori vinske 
kleti P&F v Ormožu in zidanice Malek.  

 
11.4. NAJ MENTOR IZ PODJETJA  
 
Priznanje NAJ MENTOR/NAJ MENTORICA  IZ PODJETJA smo podelili letos prvič  mentorju iz 
podjetja, ki je sodeluje kot somentor oziroma mentor iz podjetja pri  diplomskih nalogah. 
Naj mentor iz podjetja za študijsko leto 2015/16 je IGOR KUSTEC, univ. dipl. ing. živilske 
tehnologije, iz PANIVITE MIR GORNJA RADGONA. Igor Kustec je bil do sedaj mentor iz 
podjetja pri šestih študentih, diplomantih.  
V tem študijskem letu 2015/16 je bil je somentor, oziroma mentor iz podjetja pri diplomski 
nalogi Vpliv surovine na kakovost sušene vratovine, diplomanta Jerneja Kokola. Izdelana je 
bila v MIR-u v Gornji Radgoni, tema je bila določena v sodelovanju med študentom in 
podjetjem ter šolo.  
V preteklih študijskih letih je sodeloval pri diplomskih temah s področja spremljanja razseka 
svinjskih polovic, primerjavah rokov trajanja svežega svinjskega mesa v različnih oblikah 
pakiranja, ugotavljanju kakovosti sarajevskih in navadnih čevapčičev pakiranih v kontrolirani 
atmosferi, vplivu dodatka soli in antioksidantov na kakovost čevapčičev, vplivu pakiranja na 
optimalni rok trajanja predpakiranih narezkov… Sodeloval je z naslednjimi diplomanti: Koko 
Jernejem, Natašo Leopold, Davorino Čolnik, Jernejem Klemenčičem in Danielom 
Dvanajščkom. Pri diplomah so sodelovale mentorice predavateljice iz šole Rosvita Arzenšek 
Pinter pri treh diplomah, mag. Metka Senekovič pri eni diplomi in dr. Blanka Vombergar pri 
dveh diplomah.  
Igor Kustec je tudi naš nekdanji kolega, sodelavec, zato ga še bolje poznamo in cenimo 
njegov nenehni stik s šolo in njegovo strokovno mnenje.   
 

12  SODELOVANJE Z VISOKOŠOLSKIMI ZAVODI 
 

Že več let sodelujemo z Biotehniško fakulteto UL predvsem pri raziskavah navadne in 
tatarske ajde ter pri razvoju novih izdelkov. Ta sodelovanja so potekala tudi celo preteklo 
študijsko leto. Z Biotehniško fakulteto iz Ljubljane in Mlinarstvom Rangus iz Šentjerneja 
sodelujemo v raziskavah o tatarski ajdi in njeni uporabi v prehrani. Predvsem pomembne so 
nekatere nove tehnologije, ki se jih komaj učimo. Izdelki so bili predstavljeni tudi medijem.  
Pri razvoju izdelkov iz tatarske ajde so sodelovali s strani šole Stanko Vorih, Marija Horvat, 
Nataša Pem, Silva Hostnik in dr. Blanka Vombergar ter tudi nekaj študentov.  



IC PIRAMIDA Maribor Višja strokovna šola: Samoevalvacijsko poročilo 2015/16 za NAKVIS 

 36 

 
Predavateljem ponujamo tudi udeleževanje na strokovnih in izobraževalnih aktivnosti, ki jih 
prirejajo nekatere fakultete (npr. Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede UM, Fakulteta 
za kemijo UM, Biotehniška fakulteta UL, Fakulteta za šport UL, Inštitut Jožef Štefan, itd.)  
Nekateri naši predavatelji sodelujejo individualno ali preko svojih podjetij s fakultetami in 
akademskimi institucijami (na primer z Medicinsko fakulteto UM, z Zdravstveno fakulteto 
UM, itd.).  

 
 
13 DRUGE AKTIVNOSTI ŠTUDENTOV IN DELAVCEV ZA PREPOZNAVNOST VSŠ V  
 ŠIRŠEM DRUŽBENEM OKOLJU 
 
Predavatelji so sodelovali tudi na slovenskih in mednarodnih konferencah in simpozijih ter 
bili uspešni pri objavah prispevkov v revijah, zbornikih in drugih publikacijah. 
 
Predavatelji so sodelovali tudi na slovenskih in mednarodnih konferencah in simpozijih ter 
bili uspešni pri objavah prispevkov v revijah, zbornikih in drugih publikacijah.  
 
Aktivnosti so navedene so v prilogi Dogodki VSŠ.  
 
 

14 SODELOVANJE Z MEDIJI 
 
V tem letu smo tudi aktivno sodelovali z različnimi mediji in založbami.  
 
- Kot predstavnica šole je ravnateljica VSŠ dr. Blanka Vombergar članica uredniškega 

odbora revije Mlinarstvo in pekarstvo. Od aprila 2016 pa tudi članica uredniškega 
odbora revije Slaščičarstvo.  

- Imeli smo več objav v reviji Pet zvezdic. Obiskala nas je tudi glavna urednica revije Urša 
Cvilak.  

- Imeli smo tudi več objav v reviji Mlinarstvo in pekarstvo. Obiskal nas je glavni urednik 
revije Anton Bantan ter založnik in urednik revije Hrvatski pekar Stjepan Odobašič iz 
Zagreba. Dogovorili smo se za nove objave v obeh revijah.    

- Sodelovali smo tudi s časopisi Delo, Večer, Kmečki glas, Mariborski utrip ter lokalnimi 
časopisi. 

- Prav tako smo dali več intervjujev za Radio Maribor ter RTV Slovenija (ob svetovnem 
dnevu AIDS-a, ob svetovnem dnevu hrane 16. oktober 2015, itd.) V vseh so bili 
predstavljeni dogodki na šoli  ali projekti, ki jih izvajamo. Sodelovalo je več sodelavcev 
šole.  

- Junija 2016 je v sodelovanju z založbo Kmečki glas je izšla tudi knjiga Proso/Millet (v 
slovenskem in angleškem jeziku). Avtorji knjige so 3 sodelavci iz šole Blanka Vombergar, 
Marija Horvat in Stanko Vorih ter akad. prof. dr. Ivan Kreft. Večina izdelkov iz prosa je bila 
narejena na šoli. Promocija knjige je bila tudi na Radgonskem sejmu.  

- Konec avgusta smo že tretjič na povabilo organizatorjev sejma kuhali na Agrini kuhinji na 
sejmu Agra. Pripravljali smo izdelke iz ajde in prosa ter kuhali tatarski ajdov čaj. V kuhinji 
so pomagali dijaki in študenti šole, kar je bila lepa promocija za šolo in poklice.  
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15 ZALOŽNIŠKA DEJAVNOST 
 

Izdaja študijske literature, gradiv in druge strokovne literature daje naši višji šoli 
pomembno prepoznavnost.  
 
V študijskem letu 2015/16 je  izšlo več publikacij: 
 
a) September 2015: BILTEN VIŠJE STROKOVNE ŠOLE 2015/16 (urednica dr. Blanka 
Vombergar). Bilten višje šole je namenjen vsem študentom in sodelavcem višje šole kot 
priročnik za naslednje študijsko leto. 
 
b) Ob svetovnem dnevu hrane 16. oktobra 2015 je že štirinajsto leto zapored izšel zbornik z 
naslovom ŽIVILSTVO IN PREHRANA DANES IN JUTRI 14, v katerem se predstavljajo strokovni 
delavci in sodelavci VSŠ s svojimi prispevki. Zbornik sta uredili Vesna Grgan in dr. Blanka 
Vombergar. Zbornik predstavlja poljudne in strokovne prispevke naših predavateljev in 
drugih sodelavcev višje šole  in jih predstavlja širši javnosti. V zborniku so sodelovali 
predavatelji  in drugih strokovni delavci in sodelavci šole. V zborniku so objavljeni tudi  
povzetki diplomskih nalog za študijsko leto 2014/15 ter seznam študijskih gradiv VSŠ iz 
preteklega študijskega leta 2014/15.  
 
c) Začetek oktobra 2015: Knjižica USPEŠEN ZAČETEK ŠTUDIJA je ob začetku študijskega leta 
namenjena  študentom 1. letnika. Brošuro z napotki za uspešnejše delo študentov ob 
pričetku študija so pripravile avtorice Mirjana Ivanuša Bezjak, Blanka Vombergar in Zdenka 
Boltavzer.  
 
d) April 2016: Knjižica OD ZAMISLI DO IZVEDBE DIPLOME  je strokovno gradivo, ki je 
namenjeno predvsem študentom 2. letnika ob koncu študijskega leta za pripravo na 
diplomsko delo. Gradivo je pripravila skupina avtorjev Leskovar Mesarič Polonca, Arzenšek 
Pinter Rosvita, Šorgo Andrej, Vahida Dragulj, Blanka Vombergar in knjižničarja Vesna Grgan 
in Miroslav Nidorfer. Vsa navodila so se prenesla študentom na štirih seminarjih za pripravo 
diplome. 
 
e) Oktober 2015 – maj 2016: Študijska gradiva za študente višje šole (seznam študijskih 
gradiv je v prilogi poročila). 

 
 
 
 
 
 
16  IZOBRAŽEVANJA IN STALNA STROKOVNA IZPOPOLNJEVANJA   
      PREDAVALJEV IN DRUGIH STROKOVNIH DELAVCEV 
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Predavatelji in drugi strokovni delavci so se glede na svoje predloge in predloge šole 
nenehno udeleževali: 

- strokovnih izobraževanj v šoli in izven šole,  
- strokovnih seminarjev in simpozijev,  
- delavnic,  
- konferenc,  
- strokovnih sejmov,  
- strokovnih ekskurzij. 

 

Izpostavili bi še nekaj izobraževanj: 
- 15. aprila 2016 je VSŠ organizirala za celoten kolektiv šole ter tudi zunanje sodelavce 

in predavatelje višje šole strokovno ekskurzijo na Festival čokolade v Radovljico. 
Obiskali smo tudi BC Naklo in si ogledali njihovo delo in predstavitev delavnic.  

- junija smo se udeležili strokovne ekskurzije na Pelješac  (v organizaciji ICP), kjer smo 
si ogledali več zanimivih točk s področja prehrane in vina, 

- Izobraževanj s področja kakovosti,  
- izobraževanj s področja urejanja spletnih strani,  
- izobraževanj CMEPIUS-a s področja mednarodnih dejavnosti (predvsem novega 

Erasmus +), 
- druga izobraževanja.  

 
 

17 MEDNARODNE AKTIVNOSTI 
 
17.1 ERASMUS+ DRŽAVE PROGRAMA 
 
Osnovne mednarodne aktivnosti višje šole potekajo preko Erasmus + projektov. V letu 2007 
smo prvič pridobili Erasmus razširjeno listino 2007-2014, ki nam je omogočala izmenjavo 
predavateljev višje šole ter zaposlenih na višji šoli z drugimi visokošolskimi institucijami in 
univerzami v Evropi. Omogočala pa tudi študij študentom v tujini, ter tudi opravljanje 
študentskih praks v tujini. 6. decembra 2013 smo prejeli novo Erasmus razširjeno listino 
2014 – 2020, za novo obdobje, ki nam bo omogočala nadaljnje mednarodno sodelovanje. 
 
Bilateralne sporazume v okviru Erasmus+ imamo podpisane z naslednjimi ustanovami: 
 

a) z Univerzo v Bursi, Karacebey College (Turčija), 
b) Politehniškim inštitutom v Viseu-ju (Portugalska), 
c) Kmetijsko šolo LEGTA  (Auzeville – LEGTA – Lycee d’Ensesignement General et 

Technologique Agricole) iz Toulousa (Francija) 
d) Visoko šolo za turizem in ekologijo iz Suche Beskidzke (Poljska)  
e) Kmetijsko in živilsko šolo EPLEPFA Establissement Public Local D'enseignement et de 

Formation Professionnelle Agricole iz Perigue-ja, Perigord (Francija) 
f) Visoko šolo za turizem iz Iraklia iz Krete (Grčija) 
g) S kolidžem za mehaniko in tehnologijo iz Olaine (Latvija) (Olaines Mehānikas un 

tehnoloģijas koledža) 
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V študijskem letu 2015/16 so potekale delavnice, ki jih je organiziral CMEPIUS,  za nove 
prijave v okviru novih Erasmus + mobilnosti. Kandidirali smo za sredstva v okviru Erasmus + 
Ključne aktivnosti 1 in bili uspešni. Julija 2016 smo podpisali z Nacionalno agencijo CMEPIUS 
sporazum o dotacijah za Erasmus+ mobilnosti študentov in zaposlenih v KA 1.  
 
Prav tako pa sodelujemo na področju mednarodnih aktivnosti v Erasmus + tudi s Skupnostjo 
VSŠ, preko katere lahko izvajamo tudi določene aktivnosti.   
 
Mobilnosti so v tem letu zelo dobro potekale z Latvijo, Luksemburgom, Hrvaško in 
Portugalsko. Študentski mobilnosti pa sta bili izvedeni v Grčiji in Španiji. Več v poročilu 
mednarodne koordinatorke Polonce Leskovar Mesarič.  
 
a) Delegacija iz Latvije (v projektu mobilnost zaposlenih Erasmus +) nas je obiskala med 6. in 
12. decembrom 2015.  
b) Od 9. do 11. decembra 2015 smo imeli mobilnost zaposlenih v Luxemburg (3 osebe iz 
VSŠ). 
c)  Od 3. do 8. aprila 2016 je v okviru Erasmus+ pri nas gostovala predavateljica s 
Politehniškega inštituta v Viseu-ju (Portugalska).  
d) Ena predavateljica VSŠ se je strokovno usposabljala na Hrvaškem (Erasmus+). 
 
17.2 ERASMUS+  PARTNERSKE DRŽAVE 
 
Leta 2015 smo kandidirali za sredstva v okviru Erasmus+ Ključne aktivnosti 107 in bili 
uspešni. Podpisali smo sporazum z Nacionalno agencijo CMEPIUS o dotacijah za Erasmus+ 
mobilnosti zaposlenih v KA 107 partnerske države.  
 
Prijavljen projekt Erasmus+ partnerske države KA-107 zajema sodelovanje z Nacionalno 
univerzo v Kangwoonu (J Koreja), obisk partnerske Nacionalne univerze Kangwoon v J Koreji  
(4 mobilnosti). V tem letu smo podpisali bilateralni sporazum s Kangwonsko univerzo, ter 
izvedli obisk partnerske institucije v J Koreji (4 osebe).  
 
Aktivnosti na področju mednarodnega sodelovanja v okviru Erasmus+ sta v tem letu 
opravljali Polonca Leskovar Mesarič in ravnateljica dr. Blanka Vombergar. 
 
17.3 DRUGE MEDNARODNE AKTIVNOSTI  

 
A) Že avgusta 2013 smo podpisali  pismo o nameri o nadaljnjem sodelovanju z Inštitutom za 
bioznanosti in biotehnologijo Kangwonske nacionalne univerze v Koreji.  Memorandum sta 
podpisala na otvoritveni svečanosti ob odprtju 12. mednarodnega simpozija o ajdi v Laškem  
direktor Korejskega inštituta dr. Cheol Ho Park in direktor ICP Maribor mag. Midhat 
Mulaosmanović.  
V tem študijskem letu smo imeli več stikov z Inštitutom za bioznanosti in biotehnologijo. 
Zanimajo jih možnosti za izobraževanja na področju pekarstva in slaščičarstva pri nas ter 
spoznavanje naših tradicionalnih postopkov za pripravo kruha in slaščic. Izmenjevali smo 
informacije o možnostih financiranja mobilnosti (naša država ima posebne razpise za 
financiranje mobilnosti s Kitajsko, Japonsko in Korejo). Dobili smo povabilo za sodelovanje na 
simpoziju, ki ga organizira Kangwoonska Univerza na temo prosa.  
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B) V letošnjem letu so potekala intenzivna sodelovanja z Euro IBRO, Ministrstvom za 
kmetijstvo iz Luxemburga (g. Christian Zewen) ter nacionalnim muzejem v Luxemburgu 
(National Museum of Natural History) predvsem na temo razvoja izdelkov iz tatarske ajde.  
 
C) Obiskal nas je predstavik University of Warmia and Mazury in Olsztyn, iz Poljske. 
Predvsem so ga zanimali naši tehnološki dosežki pri razvoju ajdovih test.  
 
D) V tem obdobju so potekale tudi priprave ter razgovori v zvezi z prijavo na projekt v okviru 
Erasmus + Ključne aktivnosti 2 (KA 2). Narejene so bile nekatere aktivnosti in dogovori z 
institucijami v Italiji in v Luxemburgu. Ključna tema naj bi bila virtualne učne poti o ajdi.   
 
E) Prijavili smo projekt v KA 2 na temo Smart Gastronomy. Celotno prijavo je vodila Irena 
Rihter. V projektu naj bi se ukvarjali s pametnimi aplikacijami za gostinsko opremo. 
Sodelovale bi institucije iz Latvije, Poljske, Portugalske, iz Slovenije pa Kogast Grosuplje, 
Fakulteta za strojništvo UL, BIC Ljubljana, Grm Novo mesto in VSGT Bled. Žal na razpisu 
nismo bili uspešni. 
Aktivnosti na področju mednarodnega sodelovanja v okviru Erasmus-a sta v tem letu 
opravljali Polonca Leskovar Mesarič in ravnateljica dr. Blanka Vombergar. 

 
 
18  IZOBRAŽEVANJA ZA TRG DELA IN STROKOVNO JAVNOST 
 
V študijskem letu 2015/16 smo organizirali v sodelovanju z Medpodjetniškim izobraževalnim 
centrom šole več izobraževanj in seminarjev za širšo strokovno javnost. Podatki so na voljo v 
poročilu Medpodjetniškega izobraževalnega centra za 2015/16.  

 
 
19 RAZISKOVALNA DEJAVNOST 
 

Večina raziskav poteka v okviru diplomskih nalog, nekaj na šoli, večina pa v podjetjih in za 
potrebe podjetij, zavodov in obrtnikov. Opravljajo jih študentje, pod vodstvom mentorjev – 
predavateljev in somentorjev iz podjetij.  
 
Nekateri predavatelji sodelujejo tudi z univerzitetnimi institucijami in v projektih fakultet. Ter 
v projektih podjetij. ZS podjetji in univerzitetnimi institucijami sodeluje tudi šola pri razvojno 
raziskovalnem delu.  
 
 Nekaj rezultatov raziskav je bilo objavljenih tudi v okviru avtorskih  prispevkov na različnih 
seminarjih in kongresih. Menim, da bi se lahko na šoli odvijalo več raziskovalnega dela, 
katerega nosilci bi bili predavatelji.  

 
 
20 INFORMIRANJE NA VIŠJI ŠOLI 
 
Informiranje študentov je potekalo na več načinov:  
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-    osebno (preko referata, ravnateljice, vodje izrednega študija, tajništva, predavateljev - v 
prostorih šole), 
-    preko petih oglasnih desk,  
-    preko spletnih strani šole,  
-    preko biltena VSŠ, ki so ga prejeli vsi vpisani študenti, vsi predavatelji in drugi  
     sodelavci šole, ter tudi člani strateškega sveta in sveta zavoda,   
-    preko elektronske pošte, 
-    preko tutorjev študentom 1. letnika z namenom pomagati jim pri organizaciji dela  
     in študija ter čim večji uspešnosti pri študiju,  
-   preko predavateljic – organizatoric praktičnega izobraževanja, 
-   preko mednarodne koordinatorke 
-   preko drugih načinov informiranja.  
 
Informiranje delavcev je potekalo: 

- preko oglasnih desk v zbornici,  
- preko organov šole (PZ, komisije in aktivi). 
- preko e-pošte,  
- preko medsebojne komunikacije, 
- preko komunikacije z vodstvom in referatom,  
- preko biltena, 
- tudi na druge načine. 

 
 

21  INFORMATIVNI DAN IN VPIS V ZAČETNI LETNIK 
 
Prijavni postopek je potekal po rokovniku nalog za izvedbo vpisa mladine in odraslih (redni 
in izredni študij) v višje strokovno izobraževanje v študijskem letu 2015/16. Razpisanih je bilo 
70 vpisnih mest za redni študij (enako kot preteklo študijsko leto) in 50 vpisnih mest za 
izredni študij na višješolskem programu Živilstvo in prehrana ter 20 mest za izredni študij na 
višješolskem programu Organizator socialne mreže. 
 
Ugotavljamo, da je zanimanje mladine za vpis v program Živilstvo in prehrana zaenkrat še 
dobro, kljub temu pa opažamo upad prijav, delno zaradi več šol z istim programom, delno pa 
tudi zaradi upada generacije. V letošnjem letu, tako kot tudi lani, nismo imeli omejitve vpisa 
s prvo prijavo. Izvedenih je bilo več akcij, v katerih smo informirali bodoče kandidate. 
Sodelovali smo s srednjimi šolami v Sloveniji, svetovalnimi središči, CPI, ACS ter tudi zavodi za 
zaposlovanje, CIPS-om, agencijami za posredovanje zaposlitve in podjetji. Posebej smo 
obiskali nekaj šol v Mariboru in okolici, Celju, SV Sloveniji, od koder bodo predvidoma prišli 
bodoči študenti. Več objav smo imeli tudi v medijih (bodisi kot oglaševanje za vpisna mesta 
ali pa kot raznovrstne dogodke na šoli).  
 
Izdelano imamo zloženko z informacijami o višješolskem programu Živilstvo in prehrana ter 
Organizator socialne mreže. Zloženko Živilstvo in prehrana imamo tudi v angleškem jeziku. 
 
Organiziran je bil tudi informativni dan v skladu z razpisom za vpis.  Informativni dan je bil 
12. in 13. februarja 2016. Organizirali smo ga s skupino predavateljev in drugih sodelavcev 
višje šole ter s študenti, ki so predstavili tudi svoje delo in projekte.  
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Postopki prijav, evidenc in vpisa potekajo v sodelovanju z Višješolsko prijavno službo MIZŠ 
od julija do konca septembra 2016 preko referatov za ŠŠZ za redni in izredni študij.  

 

 

22  ŠPORT IN KULTURA 
 
Za študente 1. in 2. letnika (redni študij) se je v preteklosti izvajala tudi športna vzgoja v 
prostorih dvorane Tabor. Prostore je plačevala šola, učitelja športne vzgoje pa ministrstvo. 
Zadnja leta te dejavnosti ne organiziramo več, saj zato nimamo zagotovljenih finančnih 
sredstev.  
 
V študijskem letu 2015/16 nismo imeli študentov, ki bi  imeli status kategoriziranega 
športnika.  

 
23 KAKOVOST NA VIŠJI ŠOLI IN EVALVACIJA DELA 
 
V študijskem letu 2015/16  smo tako kot prejšnja leta skrbeli za KAKOVOSTNO DELO  na 
šoli.  Evalvacija pedagoškega dela in predavateljev je potekala na več nivojih. Komisija za 
spremljanje in zagotavljanje kakovosti je v začetku študijskega leta sprejela načrt evalvacij in 
ga je v tem študijskem letu tudi realizirala. 
  
a) na podlagi obdelanega vprašalnika o vrednotah na šoli (anketni vprašalnik je zajel vse 
aktivne v šolskem procesu - zaposlene, predavatelje, vse študente rednega in izrednega 
študija v 2009/10) smo v študijskem letu 2010/11 objavili vrednote v povezavi z delom na 
šoli, v študijskih letih 2011/12, 2012/13, 2013/14, 2014/15 in 2015/16 pa osveščali o 
pomembnih vrednotah vse sodelujoče – študente, zaposlene, širšo javnost. V okviru komisije 
za spremljanje in zagotavljanje kakovosti smo oblikovali vizijo, poslanstvo in vrednote višje 
šole v študijskem letu 2010/11 in z njimi seznanjali vse sodelujoče tudi v študijskem letu 
2011/12, 2012/13, 2013/14, 2014/15 in 2015/16.  
b) Študenti so po končanih modulih - na koncu zimskega semestra (januar 2016) in na koncu 
letnega semestra (april, maj 2016)  ocenjevali  predavatelje. Posebno anketo -  po v naprej 
določenih kriterijih – je pripravila višja šola, anketo je obravnavala tudi komisija za 
spremljanje kakovosti. Anketa je anonimna. Študentje ocenjujejo predavateljev pristop, 
izvedbo predavanj, seminarskih vaj in laboratorijskih vaj, različnost metod, zanimivost in 
uporabnost vsebin, ustreznost študijskih gradiv, itd. Vsak predavatelj dobi informacijo zase in 
skupno povprečno oceno vseh predavateljev. Predavatelji ocenitve prejmejo skupaj s 
povprečno oceno po letnikih (prvi ali drugi letnik) posebej za redni in posebej za izredni 
študij. Ocenitve so znane konec študijskega leta (junij - september 2016). Lestvica 
ocenjevanja je od 1 do 5.  
b) Predavatelji v poročilu o izvajanju predmeta tudi svoje delo samoevalvirajo (do konca 
septembra 2016). V juniju 2016 so dobili v samooceno še isti vprašalnik, po katerem jih 
ocenjujejo študentje. Tudi tu so ocene od 1 do 5. Ta vprašalnik je bil obdelan  v letih 
2009/10, 2010/11 2012/13. 2013/14, 2014/15 in 2015/16 (v tem poročilu podajamo 
rezultate), za 2011/12 pa ta samoevalvacija ni bila izvedena.  
c) Študente rednega in izrednega študija 1. in 2. letnika smo anketirali o zadovoljstvu z 
organizacijo in izvajanjem pedagoškega procesa na šoli (april, maj 2016). Uporabili smo 
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vprašalnik projekta Impletuma (lestvica ocen od 1 do 5), ki smo ga le nekoliko prilagodili.  
Rezultati se obravnavajo na komisiji za spremljanje in zagotavljanje kakovosti in na 
predavateljskem zboru. Rezultati za 2015/16 so predstavljeni jeseni 2016 oziroma  po 
obdelavi v prvem trimesečju leta 2017.   
d) Junija 2016 je bila izvedena anketa o zadovoljstvu zaposlenih. Rezultati ankete so bili 
predstavljeni januarja 2017 za komisijo za spremljanje in zagotavljanje kakovosti. Lestvica 
ocen je od 1 do 5.  
e) Anketa o izvajanju praktičnega izobraževanja v študijskem letu 2015/16 je bila izvedena 
jeseni 2016 za študijsko leto 2015/16. Organizatorici za PI Vesna Poštuvan in Silva Hostnik sta 
obdelano anketo oddali decembra 2016.  
f) Veliko razgovorov o poteku pedagoškega dela poteka med predavatelji in ravnateljico VSŠ, 
predvsem o organizaciji pedagoškega dela, pa tudi o strokovnem delu in izobraževanjih 
predavateljev  in o strokovnih dogodkih.  
g) Na VSŠ smo opravili tudi notranje presoje za področja vodenja, izredni študij in 
mednarodno sodelovanje. Notranje presoje so potekale v septembru 2016.  
h) Konec januarja 2013 smo imeli komisijo NAKVIS-a, ki je pri nas izvedla zunanjo evalvacijo. 
Poročilo komisije in mnenje NAKVIS-a je bilo poslano vsem sodelavcem VSŠ in je tudi javno 
objavljeno. NAKVIS je izdal pozitivno mnenje o delovanju naše VSŠ v sredini julija 2013, pred 
tem pa je komisija NAKVIS-a naše delo v poročilu zelo dobro ocenila.  
I ) Imamo pet zunanjih evalvatorjev NAKVIS-a.  
 
23.1 REZULTATI ŠTUDENTSKE ANKETE OCENJEVANJA PREDAVATELJEV 
 
Rezultati študentske ankete ocenjevanja predavateljev v študijskem letu 2012/13 in 2013/14 
(rezultati obdelani junija 2013 in junija 2014). Lestvica ocenjevanja od 1 do 5. 
 
Redni študij   
2015/16:  
1. letnik št. aktivnih študentov 47 (od 60 vpisanih) - (n = 44  1. letnik zimski semester; n=44  1. letnik 
letni semester; 
2. letnik št. aktivnih študentov 46 (od 46 vpisanih) -  (n = 28  2. letnik zimski semester; n= 28  2. letnik 
letni semester)   
2013/14:  
1. letnik št. aktivnih študentov 4 4 (n = 38 1. letnik)  
2. letnik št. aktivnih študentov 26  (n = 19  2. letnik) 
2014/15 
1. letnik št. aktivnih študentov 50 (n = 41 1. letnik zimski semester; n=40 letni semester)  
2. letnik št. aktivnih študentov 35  (n = 30  2. Letnik zimski semester; n=28 letni semester) 
 

REDNI ŠTUDIJ   
 
Študentska 
anketa/ ocena 
predavateljev 

Najvišja ocena 
2015/16   2013/14   2014/15 

Najnižja ocena 
2015/16    2013/14  2014/15 

Povprečna ocena vseh 
predavateljev 

2015/16     2013/14     2014/15 

1. letnik   4,79          4,76         4,74   3,49         3,30          3,34   4,12            4,01         4,03 
2. letnik   4,67          4,69         4,62   3,46          3,30         2,68   4,15           4,02         4,06  
 

 
ŠTUDIJSKO 
LETO 

Povprečna 
ocena vseh 

Najvišja 
ocena  

Najnižja 
ocena 

Povprečna 
ocena vseh 

Najvišja 
ocena 

Najnižja 
ocena 
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predavateljev 
1. letnika 

predavateljev 
2. letnika 

2001/2002 3,72 4,37 3,16 3,59 4,23 2,87 
2002/2003 3,50 4,39 2,88 3,78 4,62 2,97 
2003/2004 3,61 4,23 2,88 3,86 4,58 3,30 
2004/2005 3,76 4,62 2,94 3,61 4,23 2,41 
2005/2006 3,75 4,61 2,04 4,01 4,69 3,51 
2006/2007 3,80 4,49 2,87 3,83 3,00 4,48 
2007/2008 3,94 4,60 2,91 4,06 4,71 3,36 
2008/2009 3,78 4,67 2,63 4,07 4,60 3,45 
2009/2010 4,10 3,23 4,69 3,89 4,42 3,24 
2010/2011 3,84 4,62 3,22 4,04 4,61 2,76 
2011/2012 3,96 4,76 2,75 4,04 4,52 3,28 
2012/2013 4,02 4,59 3,46 3,83 4,57 2,95 
2013/2014       4,01 4,76 3,30 4,02 4,69 3,30 

2014/2015       4,03 4,74 3,34      4,06 4,62 2,68 

2015/2016      4,12 4,79 3,49 4,15 4,67 3,46 
 
 

IZREDNI ŠTUDIJ   
 
2013/14: število vpisanih 25, število anketiranih 15 
2014/15: število vpisanih 22, število anketiranih 12 
2015/16: število vpisanih 25, število anketiranih 13 

Študentska 
anketa /ocena 
predavateljev/ 

Najvišja ocena 
2015/16  2013/14  2014/15 

Najnižja ocena 
2015/16  2013/14  2014/15 

Povprečna ocena vseh 
predavateljev 

2015/16   2013/14  2014/15 
1. + 2. letnik  
ŽIVILSTVO IN 
PREHRANA 

   4,79         5,00         4,94 
                         

  4,00         3,86         4,22 
                             

   4,43         4,44           4,67 
 

1. letnik  
ORGANIZATOR 
SOCIALNE MREŽE 

    /             /                 /        /                 /                 /                /                  /                 /      

 
 

ŠTUDIJSKO 
LETO 

Povprečna 
ocena vseh 
predavateljev 
1. letnika 

Najvi
šja ocena  

Najni
žja ocena 

Povprečna 
ocena vseh 
predavateljev 
2. letnika 

Najvišja 
ocena 

Najnižja 
ocena 

2008/2009 4,17 4,47 3,76 4,45 4,79 4,00 
2009/10 4,24 4,79 3,63 Opomba1   
2010/11 4,04 4,69 3,61    
2011/12 4,30 4,74 3,40    
2012/13 4,21 4,59 3,81    
2013/14 4,44 5,00 3,86    
2014/15 4,67 4,94 4,22    
2015/16 4,43 4,90 4,02    
Opomba 1: Od študijskega leta 2009/10 se opravlja anketiranje v celotni skupini, saj študentje obeh letnikov 
združeno poslušajo hkrati iste module.  

 
V študentski anketi študenti ocenjujejo predavatelje po 7 kriterijih in sicer: način podajanja 
snovi na predavanjih, SV in LV, uporaba primerov iz prakse in povezanost s prakso, pestrost 
uporabe učnih metod, angažiranost in prizadevnost predavateljev, ocena študentove 
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pridobitve iz P, SV in LV, ustreznost študijskih gradiv oz. literature in spodbujanje k 
razmišljanju in samostojnemu delu. Rezultate ocenjevanj sta obdelali Irena Vračko (za redni 
študij) in Silva Hostnik (za izredni študij). 
 
23.2 REZULTATI ANALIZE SAMOEVALVACIJE PREDAVATELJEV, INŠTRUKTORJEV IN 
LABORANTOV VIŠJE ŠOLE V ŠTUDIJSKEM LETU 2013/14 TER PRIMERJAVA S PRETEKLIMI 
ŠTUDIJSKIMI LETI 

 
V 2015/16 smo imeli 34 predavateljev, od tega jih je 26 izvajalo pedagoški proces, 2 inštruktorici (ena 
je tudi predavateljica) in 6 laborantov.  
Samoevalvacijo je opravilo 18 od 26 predavateljev in inštruktorjev (69,2 %) ter 3 od 6 laborantov (50 
%). Skupaj to pomeni, da je samoevalvacijo opravilo 21 od 32 predavateljev in laborantov (skupaj), to 
je 65,6 %. 
Samoevalvacijski vprašalnik je bil enak, kot ga imajo študentje.  

 
 
Predavatelji so se ocenili: 
Zap.  
št. 

 2009/10 
Povprečna 
ocena (n=22 
od 30) oz. 
73,3 % 

2010/11 
Povprečna 
ocena (n=25 
od 37) oz. 
67,57 % 

2012/13 
Povprečna 
ocena 
(n=19 od 
38) oz. 
50,0 % 

2013/14 
Povprečna 
ocena 
(n=22 od 
28) oz. 
78,6 % 

2014/15 
Povprečna 
ocena 
(n=22 od 
30) oz. 
73,3 % 

2015/16 
Povprečna 
ocena 
(n=18 od 
26) oz. 
69,2 % 

1 Način podajanja snovi na 
P, SV in LV 

4,43 4,35 4,48 4,48 4,48 4,63 

2 Uporaba primerov iz 
prakse in povezanost s 
prakso 

4,48 4,46 4,80 max 4,64 max 4,52 4,73 

3 Pestrost uporabe učnih 
metod 

4,11 min 4,11 min 4,31 min 4,21 4,36 4,62 

4 Angažiranost in 
prizadevnost 
predavatelja 

4,56  max 4,67 max 4,66 4,77 4,74max 4,92max 

5 Ocena koliko so študenti 
pridobili iz P, SV, LV 

3,9* 4,19* 4,42 4,25 4,24min 4,44 

6 Ustreznost študijskih 
gradiv oz. literature 

4,14 4,14 4,32 4,17 min 4,26 4,35min 

7 Spodbujanje k 
razmišljanju in 
samostojnemu delu 

4,36 4,57 4,50 4,54 4,48 4,78 

 Povprečna ocena 4,28 4,36 4,50 4,44 4,44 4,64 

 

Laboranti so se v povprečju ocenili 4,95 (leto poprej 4,88).  
Predavatelji in laboranti so svojo angažiranost in prizadevnost ter povezavo s prakso visoko 
ocenili, kar pomeni, da je njihova prizadevnost in odgovornost za delo visoka. Najnižjo oceno 
pa so dali ustreznosti študijskih gradiv, nekoliko so skeptični, koliko so študenti odnesli iz 
pedagoškega procesa (P, SV, LV). Potrebo po spremembi učnih gradiv je nakazalo nekaj 
predavateljev, kar je znižalo oceno.  
Najnižja skupna ocena, s katero se je ocenil predavatelj, je bila 4,10; najvišja 5,00. 
Najnižja ocena pri posameznem odgovoru v anketi je bila 3, najvišja 5. Z oceno 2 in 1 se ni 
ocenil nihče. 
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23.3  REZULATI O UGOTAVLJANJU VREDNOT NA VIŠJI ŠOLI 
 
Iz rezultatov vrednot je bila pripravljena vizija, poslanstvo ter vrednote na višji šoli v 
študijskem letu 2010/11.  
 
VIZIJA  ŠOLE, da postane uspešna, odlična in prepoznavna šola v slovenskem in evropskem 
okolju. V okolju deluje odprto in strokovno. 
 
 
POSLANSTVO VSŠ je:  

- izobraževanje mladih in odraslih na visokem strokovnem nivoju, z dobrimi 
strokovnimi kadri in v nenehnem povezovanju s prakso; 

- razvijanje pozitivnega in odgovornega odnosa do znanja in stroke ter tudi v 
medsebojnih odnosih in pri medsebojnem sodelovanju pri vseh sodelujočih 
udeležencih; 

- skrb za strokovni razvoj vsakega posameznika v prijetnem, ustvarjalnem, delovnem in 
varnem okolju. 

 
VREDNOTE: 

- SPOŠTOVANJE – spoštujemo drug drugega na vseh nivojih delovanja in pri vseh 
sodelujočih deležnikih (študenti/ študenti; zaposleni/študenti; študenti/zaposleni in 
zaposleni/zaposleni). Do vsakega se obnašamo tako, kot bi si želeli, da se drugi 
obnašajo do nas.  

- STROKOVNOST – želimo ves čas razvijati svoje strokovno znanje; pedagoški in 
strokovni delavci ter  drugi zaposleni z nenehnim usposabljanjem, študenti in drugi 
udeleženci izobraževanj pa z resnim odnosom do študija, saj bomo s tem nenehno 
dvigovali raven svojega znanja in usposobljenosti. 

- ODGOVORNOST – vsi (delavci in študenti) smo odgovorni za resen odnos do dela in za 
uspešen študij. Naši medsebojni odnosi temeljijo na zaupanju.  

 
23.4 REZULTATI O ZADOVOLJSTVU ŠTUDENTOV Z DELOM NA VIŠJI ŠOLI 
 
Anketiranje študentov je opravila Irena Vračko (za redni študij) in Silva Hostnik (za izredni 
študij).  
Anketo je izpolnilo: 

- V študijskem letu 2015/16 42 študentov 1. letnika - redni študij (skupaj 47  aktivnih vpisanih v 
1. Letnik od 60 vpisanih) in 29 študentov  2. letnika - redni študij (od 46 vpisanih v 2. letnik), 
ter 13 od 25 vpisanih izrednih študentov ŽP. Študentov (izrednih) OSM nismo imeli. 

- V študijskem letu 2014/15 45 študentov 1. letnika - redni študij (skupaj 69 študentov; 50  
aktivnih vpisanih v 1. letnik) in 27 študentov  2. letnika - redni študij (od 35 vpisanih v 2. 
letnik), ter 12 od 22 vpisanih izrednih študentov ŽP. Študentov (izrednih) OSM nismo imeli. 

 
 

Področja ocenjevanja 
 

1. letnik 2. letnik Izredni  študij 

  2014/15  2015/16  2014/15  2015/16    2014/15 
 
ŽP           

  2015/16 
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Dobil-a  sem potrebne informacije o študijskem  
procesu (obvestila o poteku, razporeditev v 
skupine, strokovne ekskurzije, delo pri predmetih..) 

4,2 4,0 3,6 4,5 4,6     4,6 

Obveščanje je bilo ustrezno (oglasna deska,  
bilten, predavatelji pri svojih predmetih, itd.). 

4,2 4,0 2,6 4,3 4,8     4,8 

Prostori (predavalnice, laboratoriji) za predavanja  
in vaje so ustrezni. 

4,3 4,4 3,8 4,4 4,7     4,6 

Spletna stran šole je uporabna. 4,1 3,8 2,1 4,4 4,7     4,5 

V šoli sem imel/a možnost uporabljati internet. 4,0 3,5 2,4 3,8 4,6     3,9 

Urniki za predavanja, seminarske in  
laboratorijske vaje so bili ustrezni. 

3,8 3,6 3,9 4,0 5,0     4,9 

Študijska gradiva predavateljev so bila ustrezna.  3,8 3,5 3,7 4,3 4,8     4,5 

V knjižnici je dovolj strokovne literature in virov. 4,0 4,0 2,9 3,9 4,5     4,3 

Pomoč knjižničarke v knjižnici je ustrezna.  4,4 3,1 2,9 3,7 4,7     4,8 

Prostori v šoli (čitalnica) , kjer lahko  
študiram, je ustrezen. 

3,9 3,7 2,7 3,8 4,7     4,6 

Vem, na koga se lahko obrnem v zvezi s študijem  
(tutorstvo, svetovanje, itd.) 

3,7 3,8 3,6 4,2 4,8     4,9 

Uradne ure referata so ustrezne. 3,4 3,3 2,5 4,0 4,9     4,8 

Delo osebja v referatu (pomoč, informacije,  
odzivnost) je ustrezno. 

3,6 3,6 2,6 3,9 4,6     4,8 

Na razpolago je dovolj informacij o možnosti  
vključevanja v projekte in mednarodno izmenjavo. 

3,6 3,8 3,0 4,0 4,7     3,9 

Organizacija praktičnega izobraževanja je bila 
ustrezna. 

4,1 3,7 3,6 4,7 4,9    4,9 

Na  praktičnem izobraževanju sem opravljal/a  
ustrezna strokvona dela in prisobil/a delovne 
izkušnje. 

3,8 3,6 3,6 4,0 5,0     4,9 

Spremljanje praktičnega izobraževanja s  
strani šole je bilo ustrezno. 

4,1 4,0 3,6 4,2 4,7     4,9 

Dosedanji študij je izpolnil moja pričakovanja. 3,8 3,8 3,9 4,1 4,9     4,9 

POVPREČJE 3,93 3,73 3,17 4,12 4,76  4,64 

 
Nekaj opisnih odgovorov je bilo še obravnavanih na komisiji za spremljanje in zagotavljanje 
kakovosti in na PZ. 
 
 
1.letnik redni študij – povprečne ocene zadovoljstva po posameznih študijskih letih 

 
zap. 
št. 

Področja ocenjevanja 
 

Povprečne 
ocene 

2009/10 

Povprečne 
ocene 

2010/11 

Povprečne 
ocene 

2011/12 

Povprečne 
ocene 

2012/13 

Povprečne 
ocene 

2013/14 

Povprečne 
ocene 

2014/15 

Povprečne 
ocene 

2015/16 

1.  Dobil-a  sem potrebne 
informacije o študijskem 
procesu (obvestila o poteku, 
razporeditev v skupine, 
strokovne ekskurzije, delo pri 

4,1 3,9 3,8 3,9 4,2 4,2 4,0 
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2.letnik redni študij – povprečne ocene zadovoljstva po posameznih študijskih letih 

predmetih, itd.) 

2.  Obveščanje je bilo ustrezno 
(oglasna deska, bilten, 
predavatelji pri svojih 
predmetih, itd.). 

4,5 4 3,9 3,6 4,0 4,2 4,0 

3.  Prostori (predavalnice, 
laboratoriji) za predavanja in 
vaje so ustrezni. 

4,6 4,5 4,1 3,9 4,4 4,3 4,4 

4.  Spletna stran šole je 
uporabna. 

3,6 3,8 4,1 3,9 3,9 4,1 3,8 

5.  V šoli sem imel/a možnost 
uporabljati internet. 

3,8 3,5 4,2 3,4 4,2 4,0 3,5 

6.  Urniki za predavanja, 
seminarske in laboratorijske 
vaje so bili ustrezni. 

4,2 3 3,5 3,4 3,5 3,8 3,6 

7.  Študijska gradiva 
predava3,1teljev so bila 
ustrezna.  

4,4 3,7 3,9 3,6 3,9 3,8 3,5 

8.  V knjižnici je dovolj 
strokovne litera3,3ture in virov. 

4,2 3,8 4,2 3,5 4,4 4,0 4,0 

9.  Pomoč knjižničarke v 
knjižnici je ustrezna.  

4 3,6 4,2 4,3 4,1 4,4 3,1 

10.  Prostori v šoli (čital3,7nica) , 
kjer lahko študiram, je 
ustr3,6ezen. 

3,9 3,5 3,9 2,8 3,9 3,9 3,7 

11.  Ve4,0m, na koga se lahko 
obrnem v zvezi s študijem 
(tutorstvo, svetovanje itd.) 

4,6 4 4,6 3,6 4,1 3,7 3,8 

12.  Uradne ure referata so 
ustrezne. 

4,4 3,9 4,2 3,1 3,5 3,4 3,3 

13.  Delo osebja v referatu 
(pomoč, informacije, odzivnost) 
je ustrezno. 

4,8 4 4,2 3,9 3,9 3,6 3,6 

14.  Na razpolago je dovolj 
informacij o možnosti 
vključevanja v projekte in 
mednarodno izmenjavo. 

4,6 3,5 3,3 3,6 3,6 3,6 3,8 

15.  Organizacija praktičnega 
izobraževanja je bila ustrezna. 

4,5 4 4,1 3,8 3,9 4,1 3,7 

16.  Na  praktičnem 
izobraževanju sem opravljal/a 
ustrezna strokovna dela in 
pridobil/a delovne izkušnje. 

4,1 3,5 4,2 3,9 4,0 3,8 3,6 

17.  Spremljanje praktičnega 
izobraževanja s strani šole je bilo 
ustrezno. 

4,4 3,7 3 3,9 4,0 4,1 4,0 

18.  Dosedanji študij je izpolnil 
moja pričakovanja. 

4,1 3,8 3,9 3,0 3,8 3,8 3,8 

i.  Povprečna vrednost 
celotnega Skupaj sklopa 
vprašanj 

4,27 
 

3,76 
 

3,96 
 

3,62 3,96 3,93 3,73 
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zap. 
št.  

Področja ocenjevanja 
 

Povprečn
a ocena 
2009/ 
10 

Povprečn
a ocena 
2010/ 
11 

Povprečn
a ocena 
2011/12 

Povprečn
a ocena 
2012/ 
13 

Povprečn
a ocena 
2013/ 
14 

Povprečna 
ocena 
2014/15 

Povprečna 
ocena 
2015/16 

1.  Dobil-a  sem potrebne 
informacije o študijskem 
procesu (obvestila o poteku, 
razporeditev v skupine, 
strokovne ekskurzije, delo 
pri predmetih, itd.) 

3,8 4,2 3,04 4,0 4,1 3,6 4,5 

2.  Obveščanje je bilo 
ustrezno (oglasna deska, 
bilten, predavatelji pri svojih 
predmetih, itd.). 

3,9 4,2 3,7 3,7 3,9 2,6 4,3 

3.  Prostori (predavalnice, 
laboratoriji) za predavanja in 
vaje so ustrezni. 

3,9 4,0 3,9 3,8 3,9 3,8 4,4 

4.  Spletna stran šole je 
uporabna. 

2,2 4,0 4,0 2,9 3,8 2,1 4,4 

5.  V šoli sem imel/a 
možnost uporabljati internet. 

3,1 3,6 3,5 3,2 2,3 2,4 3,8 

6.  Urniki za predavanja, 
seminarske in laboratorijske 
vaje so bili ustrezni. 

3,5 3,7 3,6 3,0 3,7 3,9 4,0 

7.  Študijska gradiva 
predavateljev so bila 
ustrezna.  

3,9 4,1 3,9 3,3 3,8 3,7 4,3 

8.  V knjižnici je dovolj 
strokovne literature in virov. 

3 3,1 4,1 3,5 3,6 2,9 3,9 

9.  Pomoč knjižničarke v 
knjižnici je ustrezna.  

3,5 3,6 3,9 4,5 4,1 2,9 3,7 

10.  Prostori v šoli (čitalnica) 
, kjer lahko študiram, je 
ustrezen. 

3,0 2,8 3,9 3,7 3,4 2,7 3,8 

11.  Vem, na koga se lahko 
obrnem v zvezi s študijem 
(tutorstvo, svetovanje, itd.) 

3,9 3,9 4,1 3,6 3,6 3,6 4,2 

12.  Uradne ure referata so 
ustrezne. 

3,4 3,9 4,0 3,6 2,7 2,5 4,0 

13.  Delo osebja v referatu 
(pomoč, informacije, 
odzivnost) je ustrezno. 

3,6 4,1 4,3 3,9 2,8 2,6 3,9 

14.  Na razpolago je dovolj 
informacij o možnosti 
vključevanja v projekte in 
mednarodno izmenjavo. 

3,0 4.0 3,7 3,1 3,7 3,0 4,0 

15.  Organizacija praktičnega 
izobraževanja je bila 
ustrezna. 

3,4 4,1 3,9 3,4 4,2 3,6 4,7 

16.  Na  praktičnem 
izobraževanju sem 
opravljal/a ustrezna 
strokovna dela in pridobil/a 
delovne izkušnje. 

2,8 4,0 3,1 4,2 3,8 3,6 4,0 

17.  Spremljanje praktičnega 
izobraževanja s strani šole je 
bilo ustrezno. 

2,9 3,9 3,7 3,6 3,9 3,6 4,2 
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18.  Dosedanji študij je 
izpolnil moja pričakovanja. 

3,4 3,6 3,9 3,6 3,76 3,9 4,1 

skup
aj 

Povprečna vrednost 
celotnega sklopa vprašanj 

3,34 
 

3,81 
 

3,79 3,58 3,60 
 

3,17 4,12 

 

 
 
 
 
Izredni študij (1. in 2. letnik) – povprečne ocene zadovoljstva po posameznih 
študijskih letih 

Zap. 
št. 

Področja ocenjevanja 
 

Povprečna 
ocena 

2009/10 

Povprečna 
ocena 

2010/11 

Povprečna 
ocena 

2011/12 

Povprečna 
ocena 

2012/13 
 

Povprečna 
ocena 

2013/14 

Povprečna 
ocena 

2014/15 

Povprečna 
ocena 

2015/16 

1.  Dobil-a  sem potrebne 
informacije o študijskem 
procesu (obvestila o poteku, 
razporeditev v skupine, 
strokovne ekskurzije, delo pri 
predmetih, itd.) 

4,7 4,6 4,4 4,3 4,5 4,6 4,6 

2.  Obveščanje je bilo ustrezno 
(oglasna deska, bilten, 
predavatelji pri svojih 
predmetih, itd.). 

4,56 4,6 4,5 4,2 4,8 4,8 4,8 

3.  Prostori (predavalnice, 
laboratoriji) za predavanja in 
vaje so ustrezni. 

4,4 4,2 4,4 4,4 4,6 4,7 4,6 

4.  Spletna stran šole je 
uporabna. 

3,6 3,6 4,0 3,9 4,4 4,7 4,5 

5.  V šoli sem imel/a možnost 
uporabljati internet. 

3,1 3,5 4,0 4,0 4,0 4,6 3,9 

6.  Urniki za predavanja, 
seminarske in laboratorijske 
vaje so bili ustrezni. 

4,3 4,1 4,5 4,3 4,3 5,0 4,9 

7.  Študijska gradiva 
predavateljev so bila ustrezna.  

4,5 4,0 4,3 4,0 3,9 4,8 4,5 

8.  V knjižnici je dovolj 
strokovne literature in virov. 

3,8 3,8 3,8 4,3 4,0 4,5 4,3 

9.  Pomoč knjižničarke v 
knjižnici je ustrezna.  

4,2 4,0 4,1 4,3 4,5 4,7 4,8 

10.  Prostori v šoli (čitalnica) , 
kjer lahko študiram, je ustrezen. 

4,2 3,4 4,1 4,1 4,3 4,7 4,6 

11.  Vem, na koga se lahko 
obrnem v zvezi s študijem 
(tutorstvo, svetovanje, itd.) 

4,6 4,1 4,4 4,2 4,6 4,8 4,9 

12.  Uradne ure referata so 
ustrezne. 

4,5 4,1 4,3 4,2 4,6 4,9 4,8 

13.  Delo osebja v referatu 
(pomoč, informacije, odzivnost) 
je ustrezno. 

4,7 4,6 4,6 4,6 4,7 4,6 4,8 

14.  Na razpolago je dovolj 
informacij o možnosti 
vključevanja v projekte in 
mednarodno izmenjavo. 

4,3 3,8 4,1 4,2 4,5 4,7 3,9 

15.  Organizacija praktičnega 
izobraževanja je bila ustrezna. 

4,7 4,4 4,7 4,6 4,6 4,9 4,9 
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16.  Na  praktičnem 
izobraževanju sem opravljal/a 
ustrezna strokovna dela in 
pridobil/a delovne izkušnje. 

4,3 4,6 4,4 4,3 4,6 5,0 4,9 

17.  Spremljanje praktičnega 
izobraževanja s strani šole je 
bilo ustrezno. 

4,1 3,9 4,5 4,6 4,5 4,7 4,9 

18.  Dosedanji študij je izpolnil 
moja pričakovanja. 

4,4 4,3 4,5 4,7 4,3 4,9 4,9 

Skup
aj 

Povprečna vrednost 
celotnega sklopa vprašanj 

4,28 
 

4,09 
 

4,31 
 

4,29 4,42 4,76 4,63 

Komentar: izredni študentje so bili s šolo in študijskim procesom 2014/15 do sedaj najbolj zadovoljni. 

 
23.5 REZULTATI O ZADOVOLJSTVU ŠTUDENTOV S PRAKTIČNIM IZOBRAŽEVANJEM 

 
V študijskem letu 2009/10 smo (po sklepu komisije za spremljanje in zagotavljanje kakovosti) 
na VSŠ spremenili vprašalnik in ocenjevalno lestvico ankete o zadovoljstvu študentov s PI. 
Uporabili smo pet stopenjsko lestvico (ocena 1 izraža nestrinjanje oziroma nezadovoljstvo, 
ocena 5 pa maksimalno strinjanje s trditvami v anketi). 
Ankete je v študijskem letu 2009/10 vrnilo 38 (od 135 prvič vpisanih) ali 28 % študentov 
prvega in 32 (od 45 prvič vpisanih) ali 71 % študentov drugega letnika. V prvem letniku so 
bile vse ankete veljavne, v drugem pa ena ni bila. Anketiranje je potekalo v juliju in 
septembru 2010. 
Ankete je v študijskem letu 2010/11 vrnilo le 19 (od 145 prvič vpisanih) ali 13 % študentov 
prvega in 12 (od 26 prvič vpisanih) ali 46 % študentov drugega letnika. V obeh letnikih so bile 
vse ankete veljavne. Nižje število vrnjenih anket je sicer nekoliko razumljivo (manj 
študentov), vendar bo potrebno temu dati v prihodnjem letu več pozornosti.  
V letu 2011/12 je anketiranje (tako kot prejšnje leta) potekalo ob zagovorih PI. Anketiranje je 
potekalo v juliju in septembru 2011. V letu 2011/13 smo dosegli zastavljen cilj, da je v anketi 
sodelovalo več študentov. Anketo je izpolnilo tudi 6 študentov izrednega študija (večina jih 
ima namreč praktični del priznan in zato ankete zanje niso relevantne) kar pomeni večino 
tistih, ki so praktični del PI opravljali. Na rednem študiju je sodelovalo 26 študentov drugega 
letnika 96 % vpisanih ter 25 študentov prvega letnika (22,5 % vpisanih ali 78 % tistih, ki so PI 
opravljali. Zadnji podatek je relevantnejši). Vsi podatki se nanašajo na program živilstvo in 
prehrana.  
V študijskem letu 2012/13 smo izvajali anketiranje med študenti na enak način kot v 
prejšnjem letu (ob zagovorih PI). Anketiranje je potekalo v juniju, avgustu in septembru 
2013. V anketiranju je sodelovalo 6 študentov izrednega študija (večina vseh, ki so PI morali 
opravljati). V rednem izobraževanju je sodelovalo 20 študentov drugega letnika (od 28 ali 71 
%) in 25 študentov (od 70 vpisani ali 36 % oziroma od 34 študentov ali 74 % tistih, ki so 
dejansko opravljali PI in bili študijsko aktivni) prvega letnika programa živilstvo in prehrana.  
V študijskem letu 2013/14 smo izvedli anketiranje med študenti rednega in izrednega študija 
ob zagovorih pisnih nalog za PI, enako kot prejšnja leta. Anketiranje je bilo izvedeno julija, 
avgusta in septembra 2014. Sodelovali so 4 študenti izrednega študija (večina vseh, ki so PI 
morali opravljati). V rednem študiju je sodelovali 24 študentov drugega letnika (od 26 ali 92 
%) in 36 študentov prvega letnika (od 44 aktivnih ali 82 % tistih, ki so dejansko opravljali PI in 
bili študijsko aktivni). Študij OSM nismo izvajali.  
V študijskem letu 2014/15 smo izvedli anketiranje med študenti rednega in izrednega študija 
ob zagovorih pisnih nalog za PI, enako kot prejšnja leta. Anketiranje je bilo izvedeno julija, 
avgusta in septembra 2015. Sodelovalo so 7 študentov izrednega študija (večina vseh, ki so 
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PI morali opravljati). V rednem študiju je sodelovali 28 študentov drugega letnika (od 35 ali 
80 %) in 35 študentov prvega letnika (od 69 vpisanih oz. 54 aktivnih ali 65 % tistih, ki so 
dejansko opravljali PI in bili študijsko aktivni). Študij OSM nismo izvajali.  
V študijskem letu 2015/16 smo izvedli anketiranje med študenti rednega in izrednega študija 
ob zagovorih pisnih nalog za PI (enako kot prejšnja leta). Podatki so le za program živilstvo in 
prehrana. Za program OSM podatkov nimamo, ker ta  program izvajamo v letu 2015/16 ni 
izvajal. 
 
 

 1  LETNIK REDNI                             LETO 2009
/10 

2010
/11 

2011
/12 

2012
/13 

2013 
/14 

2014
/15 

2015/
16 

  VPRAŠANJE  
N = 38 

 
N = 19 

 
N = 25 

 
N = 25 

 
N =36 

 
N=35 

 
N = 41 

1.  Kako ocenjujete potek vašega 
izobraževanja v podjetju? 

4,4 4,3 4,4 4,4 4,6 4,1 4,6 

2.  Kako ocenjujete sodelovanje z 
mentorji v podjetjih? 

4,1 4,1 4,4 4,2 4,6 4,1 4,6 

3.  Ali ste na šoli dobili dovolj 
informacij o programu PI? 

4,6 4,2 3,9 4,2 4,3 4,3 4,6 

4.  Kako ocenjujete pridobivanje znanj 
na praktičnem izobraževanju? 

4,1 4,3 4,4 4,0 4,5 4,2 4,7 

5.  Kako zadovoljni ste bili z izbiro 
organizacije za PI? 

4,4 4,1 4,3 4,2 4,8 4,0 4,6 

6.  Kako ocenjujete delo mentorja na 
praksi? 

4,1 4,1 4,6 4,7 4,5 4,0 4,6 

7.  Kako ste zadovoljni s časom 
opravljanja PI? 

4,3 4,1 4,1 4,5 4,3 4,1 4,5 

8.  Ali je bilo PI v skladu z vašimi 
pričakovanji? 

4,0 3,7 4,3 4,0 4,6 3,9 4,3 

9.  Ocenjujete, da vam PI omogoča 
možnost za bodočo zaposlitev? 

3,8 4,0 4,1 3,6 4,1 3,8 4,4 

10.  Vam je PI omogočilo povezovanje 
teorije s prakso? 

4,0 4,0 4,1 3,8 4,5 4,2 4,3 

 
 
 

 2. LETNIK, REDNI                                LETO 2009
/10 

2010
/11 

2011
/12 

2012
/13 

2013 
/14 

2014
/15 

2015
/16 

 VPRAŠANJE  
N = 32 

 
N = 12 

 
N = 26 

 
N = 20 

 
N =24 

 
N = 26 

 
N = 39 

1.  Kako ocenjujete potek vašega 
izobraževanja v podjetju? 

4,5 4,6 4,2 4,7 4,3 4,5 4,5 

2.  Kako ocenjujete sodelovanje z mentorji v 
podjetjih? 

4,6 4,6 
 

4,3 4,7 4,3 4,5 4,4 

3.  Ali ste na šoli dobili dovolj informacij o 
programu PI? 

4,5 4,6 
 

4,4 4,6 4,3 4,7 4,7 

4.  Kako ocenjujete pridobivanje znanj na 
praktičnem izobraževanju? 

4,5 4,6 
 

4,0 4,5 4,1 4,5 4,4 

5.  Kako zadovoljni ste bili z izbiro 
organizacije za PI? 

4,2 4,6 
 

4,2 4,6 4,3 4,6 4,7 

6.  Kako ocenjujete delo mentorja na praksi? 4,5 4,5 
4 

4,1 4,5 4,4 4,5 4,4 

7.  Kako ste zadovoljni s časom opravljanja 
PI? 

4,2 4,6 
 

4,0 4,6 4,2 4,0 4,3 

8.  Ali je bilo PI v skladu z vašimi 
pričakovanji? 

4,2 4,6 
 

3,8 4,3 4,1 4,3 4,4 

9.  Ocenjujete da vam PI omogoča možnost 3,4 4,0 3,8 3,9 3,3 3,9 4,4 
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za bodočo zaposlitev? 

10.  Vam je PI omogočilo povezovanje teorije 
s prakso? 

4,0 4,6 3,9 4,6 4,0 4,2 4,4 

 
 

 
 
 
 

 IZREDNI 1 IN 2 LETNIK        LETO 2011
/12 

2012
/13 

2013
/14 

2014
/15 

2015
/16 

 VPRAŠANJE  
N =6  

 

 
N =6 

 
N =4 

  
N = 7 

 
N = 3 

1.  Kako ocenjujete potek vašega 
izobraževanja v podjetju? 

4,5 4,3 4,8 4,6 4,3 

2.  Kako ocenjujete sodelovanje z 
mentorji v podjetjih? 

4,7 4,2 4,8 4,4 4,3 

3.  Ali ste na šoli dobili dovolj 
informacij o programu PI? 

5 4,5 5,0 4,4 4,0 

4.  Kako ocenjujete pridobivanje 
znanj na praktičnem izobraževanju? 

4,5 3,8 5,0 4,9 4,7 

5.  Kako zadovoljni ste bili z izbiro 
organizacije za PI? 

4,7 4,3 5,0 4,9 4,3 

6.  Kako ocenjujete delo mentorja na 
praksi? 

4,8 4,0 5,0 4,7 4,3 

7.  Kako ste zadovoljni s časom 
opravljanja PI? 

4,3 4,3 4,8 4,6 3,3 

8.  Ali je bilo PI v skladu z vašimi 
pričakovanji? 

4,2 4,2 4,8 4.1 4,7 

9.  ocenjujete da vam PI omogoča 
možnost za bodočo zaposlitev? 

4,0 3,3 4,5 4,3 4,3 

10.  Vam je PI omogočilo povezovanje 
teorije s prakso? 

4,5 3,5 5,0 4,6 4,0 

 
 
23.6 POROČILO O IZVAJANJU PRAKTIČNEGA IZOBRAŽEVANJA (PI) V ŠTUDIJSKEM LETU  
         2015/16 PROGRAM ŽIVILSTVO IN PREHRANA 

 
Poročilo sta pripravili Vesna Poštuvan in Silva Hostnik. Praktično izobraževanje je tudi to leto 
potekalo skladno z zastavljenim programom dela.  
Praktično izobraževanje je potekalo skladno z zastavljenim programom dela. Vsi aktivni 
študenti, vpisani v prvi letnik (cca. 48) in 46 študentov drugega letnika, so bili napoteni na PI. 
Na prvih dveh izpitnih rokih je bilo uspešnih 33 študentov 1. letnika in 32 študentov 2. 
letnika. Izpitni rok je še 2. 9. 2016 na katerem pričakujemo, da bodo izpit opravili še ostali 
študenti.  
Nekaj študentov 1. letnika je med študijskim letom prekinilo izobraževanje in tudi niso 
opravili drugega dela praktičnega izobraževanja. Praktično izobraževanje so opravljali tudi 
študenti izrednega študija, ki niso zaposleni in nimajo ustreznih delovnih izkušenj. Kakor vsa 
leta do sedaj, smo tudi to leto zagotovili mesta za PI za vse študente, ki so želeli opraviti 
praktično izobraževanje.  
Tudi letošnje leto sta dve študentki opravljali prakso izven Slovenije. Oba sta bili v tujino 
(Grčija, Tenerife) napoteni v okviru programa Erasmus plus. 
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Zaradi dolgoletnih dobrih izkušenj in zadovoljstva študentov in podjetij, smo nadaljevali z 
načinom zagotavljanja mest za PI tako, da smo študente najprej pozvali, da si mesta za PI 
poiščejo sami (ob pomoči in informacijah s strani šole). V kolikor so imeli študentje težave ali 
si sami mesta za PI niso mogli zagotoviti, sva jim pomagali organizatorici PI na šoli. Ta način 
dela je bil tudi letos pozitivno sprejet s strani podjetij in študentov. Nekaj manjših težav je 
bilo z nekaterimi študenti prvega letnika, ki so imeli na začetku težave s prilagajanjem in 
rednim prihajanjem na prakso. 
Pred izvajanjem PI v podjetjih, smo študente na šoli seznanili s potekom in cilji PI. Že v prvem 
letniku, so bili študentje seznanjeni s splošnimi zahtevami za izvajanje PI in z zahtevami za 
zagotavljanje varnosti in kakovosti hrane ter ukrepi in zahtevami za varovanje okolja ter 
varstva  pri delu. Študenti prvega letnika so v okviru predmeta Tehnološki procesi z varstvom 
pri delu, embalaža in logistika tudi letos opravili preizkus znanja s področja varstva pri delu.  
V mesecu januarju in februarju ter od aprila do konca junija sva predavateljici za PI  izvajali 
telefonske razgovore s skoraj vsemi mentorji iz podjetij. Izvedli smo tudi obiske študentov na 
PI in obiskali skoraj vse ustanove, kjer so opravljali prakso študenti 1. letnika in približno 
polovico ustanov kjer so opravljali PI študenti 2. letnika. 
Vsako leto se pojavljajo želje študentov, da bi PI opravljali v podjetjih, ki še niso verificirana, 
zato je bilo tudi letos potrebno veliko najinega dela vložiti v obveščanje delodajalcev v zvezi s 
pogoji prijave in verifikacije učnih mest za študente. Ko so se študenti odpravljali v podjetja, 
smo jih seznanili s potekom verifikacije in jim v zvezi s tem dali tudi pisna navodila. S podjetji 
komuniciramo tudi po telefonu ali preko e-pošte in jih seznanimo o poteku verifikacije učnih 
mest. Večina podjetij s katerimi sodelujemo že ves čas izvajanja višješolskega študijskega 
programa, se je že verificirala, nastajajo pa težave, ker Gospodarska zbornica ne ažurira 
registra učnih mest.  
Ugotavljamo, da je veliko naših diplomantov zaposlenih v ustanovah kjer naši študenti 
opravljajo praktično izobraževanje in so tudi mentorji študentom. 
Kar nekaj študentov prvega letnika ni opravilo PI (po zbranih informacijah so se med 
študijem zaposlili ali so študij prekinili, oz. so se vpisali zgolj zaradi statusa). PI je opravljalo 
večina študentov drugega letnika razen ene študentke, ki bo PI opravila do konca novembra.  
Prakso v podjetjih so opravljali tudi študentje izrednega študija, ki niso imeli pogojev za 
priznavanje PI (1 študentka 1. letnika in 4 študenti 2. letnika). 
Študentje prvega letnika so PI opravljali v januarju in februarju 2016 (200 ur oziroma 5 
tednov) ter maja in junija 2016 (200 ur oziroma 5 tednov). Študentje drugega letnika so imeli 
PI od aprila do junija 2016 (400 ur oziroma 10 tednov).   
V večini podjetij je potekalo PI brez motenj in v skladu s programom. Za študente, podjetja in 
mentorje so bila pripravljena pisna gradiva (navodila za PI), obveščanje je pogosto potekalo 
tudi preko telefonskih razgovorov in po e-pošti.   
Tudi letos opravljamo evalvacijo PI med študenti in pri delodajalcih. Skupaj s Komisijo za 
spremljanje in zagotavljanje kakovosti na VSŠ, smo opravili (oziroma je v teku do konca 
študijskega leta) anketa o zadovoljstvu študentov s PI, zbiramo pa tudi mnenja o izvajanju PI 
s strani delodajalcev. 
 
23.7 REZULTATI O ZADOVOLJSTVU ZAPOSLENIH NA VIŠJI ŠOLI   
 
Vprašalniki o zadovoljstvu zaposlenih so bili povzeti po vprašalniku v projektu Impletum. 
Zaposleni so na vprašanja odgovarjali junija 2015, primerjava pa je narejena tudi za junij 
2014, junij 2013, junij 2012, junij 2011 in junij 2010. Vprašalnike je obdelala predsednica 
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komisije za spremljanje in zagotavljanje kakovosti na VSŠ Vesna Poštuvan. Prikazane so 
povprečne ocene zadovoljstva po posameznih sklopih, opisni odgovori pa niso prikazani. 
Možnost ocenjevanja je bila od 1 do 5. Popolno po vprašanjih strukturirano poročilo je bilo 
podano na komisiji za kakovost ter na PZ-ju.  
Rezultati zadovoljstva za študijsko leto 2014/15 so prikazani v nadaljevanju.   
 

Vrsta trditev 2009/10 
N=20 

2010/11 
N=26 

2011/12 
N= 21 

2012/13 
N=21/48 
oz. 44 % 

2013/14 
N=20/37 
oz. 54 % 

2014/15 
N=20/36 
oz. 56 % 

2015/16 
N=18/37 
oz. 49 % 

 Trditve o organizaciji dela 
in delovnih  pogojih 

4,33 4,44 4,30 4,41 4,35 4,44 4,26 

 Trditve o sodelovanju in 
medosebnih odnosi 

4,13 4,12 4,16 4,09 4,13 4,18 4,12 

 Trditve o plačilu in 
nagrajevanju 

3,12 3,02 3,04 3,00 3,24 3,34 3,20 

 Mnenje o delu na višji 
šoli 

4,03 4,26 4,16 4,01 4,30 4,22 4,27 

 
V sklop trditev o organizaciji dela in delovnih pogojih so zajeti: možnost uporabljati 
sodobno informacijsko tehnologijo na šoli, ustreznost prostorov za predavanja, vaje in druge 
oblike dela, razporeditev ur predavanj, vaj in drugih oblik dela (oz. delovni čas), ustreznost 
prostora v šoli za pripravo na delo in individualne razgovore, ustreznost opreme in tehničnih 
pripomočkov v predavalnicah, možnosti uporabe telekomunikacijskih pripomočkov in naprav 
za tiskanje, kopiranje; organizacija in razpored pouka za študente; pravočasnost in ažurnost 
informacij o delovnem procesu, ustreznost načinov informiranja na šoli, pogostost 
sestankov, predavateljskih zborov, aktivov, ustreznost informacij s strani vodstva.  
 
V slop trditev o sodelovanju in medosebnih odnosih so zajeti: sodelovanje z referentom, 
tehničnim osebjem ter vodstvom šole, medosebni odnosi med sodelavci in počutje v 
kolektivu, vzdušje v šoli, odnosi z nadrejenimi, ustreznost informacij s strani vodstva.  
 
V sklop trditev o plačilu in nagrajevanju so zajeti: zadovoljstvo s plačili, enakovrednost plačil 
v primerjavi z drugimi predavatelji, stimulacije za dodatno delo, nagrajevanje s strani 
vodstva, sorazmernost vloženega truda s plačilom.  
 
V sklop trditev o delu na šoli so zajeti: možnosti za osebno rast, ustreznost dela na šoli v 
primerjavi s pričakovanji zaposlenih, zadovoljstvo z opravljenim delom, ustreznost dela 
pridobljeni izobrazbi, dovolj časa za opravljanje del, ponos na svojo šolo, možnost 
ustvarjalnosti in inovativnosti pri delu, ter kreativnosti in svoboda pri delu. 

 
1. Kaj menite o organizaciji dela in delovnih pogojih? Vaše mnenje o delu na šoli 

izrazite tako, da označite (s kljukico, križcem), v kakšni meri se strinjate s 
posamezno trditvijo. 

 

Zap.  
št. 

Trditve o organizaciji 
dela in  
delovnih pogojih 

POVPREČNA 
OCENA  
2009/10 

POVPREČNA 
OCENA 
2010/11 

POVPREČNA 
OCENA 
2011/12 

POVPREČNA 
OCENA 
2012/13 

POVPREČNA 
OCENA 
2013/14 

POVPREČNA 
OCENA 
2014/15 

POVPREČNA 
OCENA 
2015/16 
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1. P Pri delu sem imel/a 
možnost uporabljati 
sodobno informacijsko 
tehnologijo. 

4,3 4,7 
 

4,7 4,3 4,6 4,5 4,4 

2.  Prostori za predavanja, 
vaje in druge oblike dela 
so bili ustrezni. 

4,7 4,8 4,5 4,6 4,7 4,6 4,5 

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

4,0 4,0 4,2 4,1 4,3 4,2 4,2 

4.  Prostor v šoli, kjer se 
lahko pripravljam na 
delo in opravim 
individualne razgovore, 
je ustrezen. 

4,3 4,5 4,4 4,2 4,7 4,4 4,4 

5.  Oprema in tehnični 
pripomočki v 
predavalnicah so 
ustrezni. 

4,7 4,6 4,3 4,5 4,6 4,5 4,4 

6.  Zadovoljen/na sem z 
možnostmi uporabe 
telekomunikacijskih 
pripomočkov in naprav 
za tiskanje, kopiranje. 

4,4 4,3 4,1 4,6 4,5 4,2 3,8 

7.  Organizacija in razpored 
pouka za študente sta 
bila ustrezna. 

4,1 4,1 4,3 4,3 4,1 4,3 4,2 

8.  Dobil/a sem pravočasne 
informacije o delovnem 
procesu, obveščanje o 
spremembah je bilo 
ažurno in natančno. 

4,3 4,5 4,4 4,4 4,2 4,5 4,2 

9.  Načini informiranja na 
šoli so ustrezni. 

4,3 4,3 4,4 4,5 4,2 4,6 4,2 

10.  Potrebne informacije za 
delo dobim pravočasno. 

4,2 4,5 4,4 4,3 4,3 4,8 4,5 

11.  Pogostost sestankov, 
razgovorov, 
predavateljskih zborov, 
strokovnih aktivov je 
ustrezna. 

4,6 5,0 4,4 4,5 4,4 4,5 4,6 

12.  Dobivam dovolj 
informacij s strani 
vodstva. 

4,3 4,3 3,9 4,5 4,3 4,3 4,2 

13.  Informacije, ki jih 
dobivam s strani 

4,2 4,4 4,1 4,6 4,0 4,4 4,1 
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vodstva, so oblikovane 
na pravi način, kratke, 
razumljive in 
nedvoumne. 

14.  Informiran/a sem o 
dogajanju v organizaciji. 

4,2 4,2 4,1 4,4 4,0 4,3 3,9 

Opomba: na vprašanje 7 je bil leta 2012/13 1x ogovor »ne vem«, zato je N pri odgovoru 20. 

 
 
2. Kaj menite o sodelovanju, medosebnih odnosih in informiranju? 

 

Zap.  
št. 

Trditve o 
sodelovanju in 
medosebnih 
odnosi 

POVPREČNA 
OCENA 
2009/10 

POVPREČNA 
OCENA 
2010/11 

POVPREČNA 
OCENA 
2011/12 

POVPREČNA 
OCENA 
2012/13 

POVPREČNA 
OCENA 
2013/14 

POVPREČNA 
OCENA 
2014/15 

POVPREČNA 
OCENA 
2015/16 

1.  Sodelovanje z 
referentom je 
ustrezno. 

4,5 4,4 4,5 4,1 4,5 4,4 4,5 

2.  Sodelovanje s 
tehničnim osebjem 
je ustrezno. 

4,6 4,7 4,7 4,4 4,8 4,5 4,7 

3.  V okviru 
strokovnega aktiva 
dobro sodelujemo. 

4,5 4,3 4,2 4,3 4,3 4,4 4,4 

4.  Sodelovanje z 
vodstvom višje šole 
je dobro. 

4,3 4,4 4,5 4,1 4,1 4,3 4,5 

5.  Med strokovnimi 
delavci vladajo 
dobri medosebni 
odnosi.  

4,4 4,2 4,1 4,1 4,1 4,2 4,1 

6.  V kolektivu se zelo 
dobro počutim. 

4,3 4,2 4,3 4,2 4,2 4,2 4,1 

7.  Imam občutek, da 
je nadrejenim mar 
zame, da me cenijo 
in spoštujejo. 

3,8 4,0 4,2 4,1 4,1 4,0 3,9 

8.  Strokovni delavci si 
upamo odkrito 
izraziti svoje 
mnenje. 

4,0 3,8 4,0 4,0 3,9 4,1 4,0 

9.  Z drugimi 
strokovnimi delavci 
tvorimo skupino, ki 
zagotavlja uspešno 
doseganje ciljev. 

3,9 3,8 4,0 4,0 4,1 3,9 3,9 
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10.  V naši šoli je 
sproščeno vzdušje. 

 

4,1 3,7 3,8 3,8 3,9 4,1 3,7 

11.  Z nadrejenimi smo 
v dobrih 
medsebojnih 
odnosih. 

4,2 4,2 4,2 4,1 4,1 4,2 4,0 

12.  Od nadrejenih 
dobim dovolj 
priznanj in pohval 
za svoje delo. 

3,5 4,0 3,8 3,9 3,7 4,1 3,8 

13.  Redno dobivam 
povratne 
informacije o 
uspešnosti pri delu 
in rezultatih, ki jih 
dosegam. 

3,6 3,8 3,8 4,1 3,9 3,9 3,9 

Opomba: V letu 2012/13 sta na vprašanje 9 in 10 po 1x bila odgovora »ne vem«, zato je N pri teh dveh odgovorih 20. V 
letu 2013/14 so na vprašanje 2, 3 in 9 bili po 1x zabeleženi odgovori »ne vem«, zato je bil N v teh primerih za eno nižji.  

 
        3. Kaj menite o plačilu in nagrajevanju? 

 

Zap. 
št. 

Trditve o plačilu in 
nagrajevanju 

POVPREČ
NA 
OCENA 
2009/10 

POVPREČ
NA 
OCENA 
2010/11 

POVPREČ
NA 
OCENA 
2011/12 

POVPREČ
NA 
OCENA 
2012/13 

POVPREČ
NA 
OCENA 
2013/14 

POVPREČ
NA 
OCENA 
2014/15 

POVPREČ
NA 
OCENA 
2015/16 

1.  Zadovoljen/na sem s 
plačilom. 

 

3,4 3,7 3,5 3,0 3,3 3,8 3,3 

2.  Menim, da je moje 
plačilo enakovredno 
plačilu drugih 
predavateljev za 
enako delo. 

3,7 3,6 3,7 3,7 3,9 3,4 4,1 

3.  Za dodatno 
opravljeno delo sem 
deležen/a denarne 
stimulacije. 

2,7 2,3 2,4 2,4 2,7 2,8 2,2 

4.  Plačilo je sorazmerno 
vloženemu delu in 
trudu. 

2,9 2,8 2,8 2,7 3,2 3,4 2,8 

5.  Vodstvo nagradi moj 
trud z (ne) materialno 
nagrado. 

2,9 2,7 2,8 3,2 3,1 3,3 3,6 

Opomba: V letu 2012/13 so na vprašanja 2, 4, 5 so bili po 1x odgovori »ne vem«, zato je N pri teh odgovorih 20.  Na 
vprašanje 3 sta bila odgovora »ne vem« 2x in zato je tu N le 19. V letu 2013/14 je bil na vprašanje 3 1x zabeležen odgovor 
»ne vem«, zato je bil tu N za eno nižji.  

 
4. Kakšno je vaše mnenje o delu na višji šoli? 
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Zap 
št. 

Trditve o plačilu in 
nagrajevanju 

POVPREČ
NA 
OCENA 
2009/10 

POVPREČ
NA 
OCENA 
2010/11 

POVPREČ
NA 
OCENA 
2011/12 

POVPREČ
NA 
OCENA 
2012/13 

POVPREČ
NA 
OCENA 
2013/14 

POVPREČ
NA 
OCENA 
2014/15 

POVPREČ
NA 
OCENA 
2015/16 

1.  Delo na višji šoli je 
izpolnilo moja 
pričakovanja. 

4,0 4,2 4,1 3,7 4,1 4,2 4,2 

2.  Imam dobre možnosti 
za osebno rast. 

4,1 4,0 3,8 3,6 4,2 4,0 4,3 

3.  Rezultati mojega dela 
mi dajejo občutek 
zadovoljstva, občutek, 
da sem nekaj 
dosegel/a. 

3,9 4,1 4,1 4,0 4,3 4,3 4,4 

4.  Delo ustreza moji 
izobrazbi, interesom, 
sposobnostim … 

4,3 4,3 4,4 4,1 4,5 4,4 4,0 

5.  Praviloma imam na 
razpolago dovolj časa 
in sredstev, da 
opravim delovne 
naloge. 

3,9 4,0 3,8 3,8 4,3 3,7 4,1 

6.  Vesel/a in ponosen/a 
sem, da delam na tej 
šoli. 

3,8 4,4 4,3 4,4 4,4 4,4 4,4 

7.  Pri delu sem lahko 
ustvarjalen/a in 
inovativen/a. 

4,1 4,5 4,2 4,1 4,3 4,2 4,3 

8.  Pri svojem delu sem 
svoboden/a. 

3,9 4,3 4,3 4,1 4,1 4,2 4,2 

9.  Opravljam zanimivo in 
kreativno delo. 

4,3 4,5 4,4 4,3 4,5 4,6 4,5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
23.8 REZULTATI ANKETIRANJA DIPLOMANTOV 
 
V študijskem letu 2015/16 nismo izvajali anketiranj diplomantov. Podajamo rezultate 
anketiranj iz prejšnjih obdobij. 
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a) Marec 2012 

Anketa o zadovoljstvu s študijem in zaposljivostjo diplomantov je bila opravljena marca 
2012. K anketi smo pisno in preko elektronske pošte pozvali 204 diplomante rednega študija. 
Odzvalo se je 28 diplomantov, ali 13,7 % vseh vprašanih.  
Rezultati so sledeči: 

- 64,3 % diplomantov je zaposlenih; 7,2 % jih nadaljuje študij; 28,5 % je nezaposlenih; 
- 75 % bi svojim prijateljem svetovalo ta študij in na tej šoli; 
- nad 90 % jih je bilo zadovoljnih z izvedbo programa, odnosom predavateljev, 

mentorjev pri diplomi in pridobljenim znanjem.  
 

b) Marec in april 2015 
Anketiranje je potekalo med diplomanti VSŠ, program živilstvo ter živilstvo in prehrana.  Po 
splošnem delu vprašalnika, sledijo vprašanja o njihovem izobraževanju, in uspehu pri 
zaposlovanju. Anketiranje je izvedel referat in vodstvo VSŠ v prvi polovici leta 2015. 

 

1. Splošni podatki o anketi 

Študijsko leto Ciljna skupina 
diplomantov 

Štenilo poslanih 
anket (n) 

Število vrnjenih 
anket ( n) 

       n/N  
(%) 

2012/13/14 Diplomirali 
1.1.2012 do 
31.12.2014 

104 25 24 % 

 
od 2002 - 2015 

 
Vsi  

430 
(alumni srečanje) 

25 5,8 % 

 
2. Osnovni podatki o anketirancih 

n=25 Spol Starost Status 

Študijsko 
leto 

 M Ž ======= status 
zaposlen 

brez 
zaposlitve 

nadaljuje s 
šolanjem 

2012/13/14 9 16 med 23 in 50 let 19 5 1 

2002-2015 10 15 med 29 in 53 let 24 1 0 

 
3. Leto prvega vpisa, leto zaključka ter način študija 

Študijsko leto Leto prvega vpisa na 
višjo strokovno šolo 

Leto zaključka 
študija 

Način študija 
 

2012/13/14 Od 1999 do 2012 2012 do 2015 a) Redni  14 
b) Izredni 11 

2002-2015 
 

od 1999 do 2006 2003 do 2011 a) Redni  12 
b) Izredni 13 

n=25 
 
4. Ali bi svojim prijateljem/sodelavcem/otrokom svetovali študij na naši višji strokovni 

šoli? n=25 

Študijsko leto da,  ker (utemeljite) ne,  ker (utemeljite) 

2012/13/14 22 3 

2002-2015 21 4 
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5. Kako ste bili zadovoljni s študijem na naši višji strokovni šoli?  n=25 
Študijsko  
leto 

Področja  
zadovoljstva 

Zelo 
nezadovoljen 

Nezadovoljen Niti 
zadovoljen /niti 
nezadovoljen 

Zadovoljen Zelo 
zadovoljen 

Ne vem 

2012/13/14 Z izvedbo štud. 
programa 

 1  2 16 6 0 

2002-2015 
 

Z izvedbo štud. 
programa 

 1   12 11 0 

2012/13/14 Z delom in 
odnosom 
predavateljev  

1  2 12 10 0 

2002-2015 
 

Z delom in 
odnosom 
predavateljev  

1  2 10 11 0 

2012/13/14 Z delom in 
odnosom ostalih 
zaposlenih na šoli  

1  2 15 7 0 

2002-2015 
 

Z delom in 
odnosom ostalih 
zaposlenih na šoli  

1  3 7 13 0 

2012/13/14 S pridobljenim 
znanjem, 
veščinami/kompet
encami 

1  4 13 7 0 

2002-2015 
 

S pridobljenim 
znanjem, 
veščinami/kompet
encami 

1  2 11 10 0 

2012/13/14 Z mentorstvom pri 
diplomi 

1  1 7 16 0 

2002-2015 
 

Z mentorstvom pri 
diplomi 

1   4 19 0 

2012/13/14 Drugo:______
_____________ 

     0 
0 

2002-2015 
 

Drugo:______
_____________ 

     0 

 
6. Kaj je, po vašem mnenju, glavna prednost (pozitivna lastnost) študija na naši višji 

strokovni šoli?  n=25 

Študijsko leto Odgovori 

2012/13/14 Veliko terenskih vaj in ekskurzij. Praksa v podjetjih. 

2002-2015 
 

Multidisciplinarnost programa, poudarek na praktičnih vsebinah. Dobra 
nadgradnja znanja pridobljenega na srednji šoli. Praksa.  

 
7. Kaj je, po vašem mnenju, glavna slabost študija na naši višji strokovni šoli?  

Študijsko leto Odgovori 

2012/13/14 Premalo strokovnih predmetov, več praktičnega dela, pomoč pri zaposlitvi. 
Ni nadaljevanja študija. Ustanova skupaj s srednjo šolo. Ni zaposlitve. 

2002-2015 Ni zaposlitve. Ni nadaljevanja študija. 

 
8. Kako bi po zaključenem študiju še sodelovali z našo šolo? Možnih je več odgovorov. 

Trditev število število 
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 odgovorov 
2012/13/14 

odgovorov 
2002-2015 

a) Udeležba na seminarjih in delavnicah iz strokovnega 
področja  

11 19 

b) Udeležba na seminarjih in delavnicah za osebno 
rast, tečajih tujih jezikov… 

5 10 

c) Nadaljevanje šolanja na visoki strokovni šoli (če šola 
izvaja/bi izvajala visokošolski program)  

8 12 

d) Kot gost/ja predavatelj/ica  6 10 

e) Kot mentor/ica praktičnega izobraževanja ali 
mentor/ica diplomskih nalog  

4 4 

f) Uporaba svetovalnih storitev kariernega centra  2 5 

g) Vključitev v klub diplomantov  6 11 

h) Drugo: __ 0 0 

n=25 
 
9. Ali ste/boste po zaključenem študiju na višji strokovni šoli nadaljevali z formalnim 

izobraževanjem? 
 

študijsko leto Da, s študijem 
nameravam 

nadaljevati na (ime 
šole) 

Da, s študijem sem 
nadaljeval/a na 

(ime šole 

ne 

2012/13/14 1 1 20 

2002-2015 5 2 18 

n=25 
 

PODATKI O ZAPOSLITVAH 
10. Kakšen je bil vaš zaposlitveni status med študijem?   
 

Trditve število 
odgovorov 
2012/13/14 

število 
odgovorov 
2002-2015 

a) Zaposlitev v istem podjetju kot sedaj   7 9 

b) Zaposlitev v drugem podjetju kot sedaj   2 3 

c) Opravljanje dela preko študentskega servisa   11 4 

d) Opravljanje pogodbenega dela  0 0 

e) Samozaposlitev  0 1 

f) Nisem opravljal/a dela oz. bil/a zaposlen/a  3 7 

 
11. Kako hitro ste našli zaposlitev po zaključenem študiju? 

Trditve število 
2012/13/14 

število odgovorov 
2002-2015 

a) Že pred zaključkom študija   11 10 
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b) Med opravljanjem obveznega 
praktičnega izobraževanja   

0 1 

c) Takoj po diplomi   3 4 

d) Nekaj mesecev po diplomi    2 5 

e) Nisem iskal/a, ker sem zaposlen/a   2 1 

n=25 
 

12. V kakšni meri je vaša zaposlitev skladna s pridobljeno višješolsko izobrazbo? 

Trditve število 
2012/13/14 

število odgovorov 
2002-2015 

a) Popolnoma skladna   4 8 

b) Precej skladna       3 9 

c) Deloma skladna   9 5 

d) Ni skladna         4 2 

 
 
 
23.9 REZULTATI NOTRANJE PRESOJE 
 
V študijskem letu 2015/16 smo opravili na višji šoli notranje presoje peto leto zapored. Plan 
notranjih presoj sistema vodenja kakovosti za leto 2014/15 je zajemal naslednja področja: 
- vodenje 
- izredni študij 
- mednarodna dejavnost 
Plan presoj je pripravila ravnateljica VSŠ 31. maja 2016, notranje presoje pa so bile izvedene 
od junija do v septembra 2016. Notranji presojevalci so bili Rosvita Arzenšek Pinter, mag. 
Neva Malek, Polonca Leskovar Mesarič, Ksenija Ekart, mag. Marlena Vinter in dr. Oto Težak. 
Notranje presoje so potekale uspešno, neskladij ni bilo. Podana so opažanja, izpostavljene 
dobre prakse in podani predlogi za izboljšave na določenih področjih.  
Januarja 2017 je ravnateljica VSŠ tudi podala zapis preventivnih ukrepov in zapis korektivnih 
ukrepov po opravljenih evalvacijah in notranjih presojah za študijsko leto 2015/16.  
 
23.10 ZUNANJA PRESOJA (NAKVIS) 
 
V januarju 2013 smo imeli na VSŠ prvo zunanjo evalvacijo. Obiskala nas je 5-članska 
mednarodna komisija NAKVIS-a (Nacionalne agencije za kakovost v visokem šolstvu). 
Pogovarjali so se z vsemi deležniki študijskega procesa – predavatelji, študenti rednega in 
izrednega študija ŽP in OSM, funkcionarji v organih VSŠ in zavoda, predsedniki komisij in 
vodji aktivov, študenti funkcionarji, vodstvom zavoda in višje šole, ter obiskali naša 
partnerska podjetja, kjer izvajamo praktično izobraževanje. Natančno so preučili 
dokumentacijo in se seznanili z delovanjem višje šole. 
 
Poročilo komisije smo prejeli 25. 2 2013. Na poročilo smo podali nekaj pripomb v zakonitem 
roku (15. 3. 2013). Končno poročilo komisije in mnenje NAKVIS-a smo prejeli 12. 7. 2013. 
Mnenje je za šolo zelo dobro, zato smo tudi zelo zadovoljni. Poročilo komisije in mnenje 
NAKVIS-a so prejeli vsi sodelavci višje šole po elektronski pošti.  
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24 ŠTUDENTSKA SKUPNOST 
 
Študenti na Višji strokovni šoli tvorijo študentsko skupnost. V študijskem letu 2015/16 so 
izvolili predstavnike letnikov, ter oblikovali študentski svet. Študentski svet sestavljajo 2 
študenta 1. letnika Lea Krumpak in Endrit Morina (oba redni študij), 2 študenta 2. letnika 
Nataša Dojnik in Ines Hostnik (obe redni študij) ter študentka izrednega študija Romana 
Ozmec.  
Predsednica študentskega sveta v tem študijskem letu je bila Lea Krumpak.  
 
Predstavniki študentov v svetu zavoda so v letu 2015/16 Lea Krumpak, Nataša Dojnik in 
Tamara Vandur (1. In 2. letnik – redni študij). 
Predstavniki študentov v strateškem svetu VSŠ so Sandra Prelec (redni študij) in Matjaž 
Fingušt (izredni študij), predstavnik diplomantov je Cvijeta Matjašič.  
Študenti imajo tudi svoje predstavnike v komisiji za spremljanje in zagotavljanje kakovosti. 
Redne študente v tem obdobju zastopa Klavdija Munda, izredne pa Ines Colarič.  
 
Sodelovanje s študenti ocenjujem kot konstruktivno, uspešno in zelo dobro. Študentje so 
imeli nekajkrat zbore študentov, večinoma povezane z volitvami v študentski svet in svet 
zavoda.   
Študentski svet se je sestal tudi z vodstvom in decembra 2015, na povabilo ravnateljice pa se 
je sestala tudi razširjen študentski svet decembra 2015, na katerem so sodelovali še 
predstavniki letnikov rednega in izrednega študija ter vsi študentje, ki delujejo v organih šole.  
 
Študenti so sodelovali tudi na prireditvah in v  drugih aktivnostih na šoli.  
 
Ravnateljica VSŠ in predsednica ŠS sta redno spremljali tudi dogajanja krovne Študentske 
organizacije Slovenije (ŠOS). Ravnateljica VSŠ se je udeleževala sestankov in konferenc v 
organizaciji ŠOS.  
 

 
24 AKCIJSKI NAČRT DELA V PRIHODNJE 
 
Kakovostno izvajanje pedagoškega procesa z dobro usposobljenimi strokovnimi kadri. 
V ta namen bomo skrbeli za predavateljske vire, jim omogočili nenehno strokovno in 
pedagoško izpopolnjevanje. Hkrati bomo sledili željam po njihovem strokovnem in 
raziskovalnem delu. V vsakem posamezniku bomo spodbujali njegove najbolj uspešne 
talente. Skrbeli bomo tudi za materialne pogoje dela, saj bo le tako lahko pedagoški proces 
na visokem nivoju. Nenehno bomo sodelovali s podjetji, tako pri izvajanju vaj, praktičnega 
izobraževanja in diplomskih nalog študentov. Prav tako bomo sodelovali s strokovnjaki iz 
prakse pri pedagoškem delu ter z njimi sodelovali v skupnih aktivnostih na šoli ter v okolju.  

 
Nenehna skrb za uresničevanje pravic študentov. 
Študenti morajo delovati v okolju, kjer se upoštevajo in uresničujejo njihove pravice. 
Seznanjeni morajo biti z možnostjo sodelovanja v različnih organih na šoli ter vodstvo in 
predavatelji jih bomo nenehno spodbujali k sodelovanju. Pomembno je tudi opozarjati na 
dolžnosti študentov, saj le te večinoma manj prepoznajo kot njihove pravice. Nenehno je 
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potrebno študente tudi seznanjati s kreditnim sistemom po bolonji ter sistemom kreditnih 
točk, ki upoštevajo celotno študentovo delo.  
 
Sprotno preverjanje zadovoljstva študentov s študijem in organizacijo dela na šoli.  
Skozi evalvacijo bomo ugotavljali zadovoljstvo študentov s študijem in organizacijo dela na 
šoli. Spremljali bomo njihovo aktivnost, uspešnost pri posameznih predmetih, prehodnost 
oziroma napredovanja ter skrbeli za pomembne materialne pogoje za nemoteno uspešno 
delo (knjižnica, laboratoriji, internet, računalniška podpora, spletna stran, obveščanje, itd.) 
 
Povezovanje s  prakso in strokovnjaki iz prakse. 
Povezovanje s strokovnjaki iz prakse bo potekalo na več nivojih. Pomembne povezave bodo 
že v sklopu vaj pri posameznih predmetih, saj bodo študenti skupaj s predavatelji imeli 
možnost obiskovati podjetja in se pogovarjati s strokovnjaki o njihovem delu in delovnem 
okolju. Nadalje bomo sodelovali s podjetji in mentorji v podjetjih tudi pri organizaciji 
praktičnega izobraževanja za študente v podjetjih. Študente bomo spodbujali tudi k iskanju 
stikov v podjetjih za svoje potrebe. Nadalje bo filozofija šole, da študentje delajo raziskave za 
svoje diplomske naloge v podjetjih in za potrebe podjetij. S tem se bodo integrirali v delovno 
okolje in bili uspešnejši pri iskanju prve zaposlitve.  
 
Razvojna naravnanost šole in povečevanje števila aktivnih študentov. 
Razvojna naravnanost šole mora biti prepoznana v ožjem in širšem družbenem okolju. 
Sodelovanje s podjetji, obrtjo, nevladnimi organizacijami, vzgojno izobraževalnimi zavodi, ter 
drugimi ustanovami mora biti naravnano tako, da se krepi ugled šole. Prav tako je potrebno 
dosežke, ki nastajajo v okviru projektnih nalog študentov, diplomskih del ali razvojnih nalog 
predavateljev v podjetjih ustrezno podpirati in promovirati v okolju in v medijih.  
 
Pomembnosti praktičnega izobraževanja študentov v podjetjih. 
Predavatelji za praktično izobraževanje bodo krepili vezi s podjetji in mentorji v podjetjih. 
Nenehno bodo študente in mentorje seznanjali z aktivnostmi na šoli, aktivnostmi študentov 
na praksi ter krepilo dobre odnose. Skrbeli bomo za sodelovanje s pristojnimi zbornicami, 
GZS, OZS, KGZS, pa tudi drugimi zbornicami.  
 
Iskanje in pridobivanje materialnih sredstev za opremo in druge dejavnosti. 
Za zagotavljanje kakovostnega pedagoškega, laboratorijskega in drugega strokovnega dela 
bomo zagotavljali materialna sredstva. Prisluhnili bomo predlogom za uvajanje novosti v 
sklopu vaj, projektnega dela, dela v delavnicah, razvoja novih izdelkov, zagotavljanja 
kakovosti in poznavanja zakonodaje.  
 
Pojavljanje šole v okolju - Organiziranje strokovnih prireditev, seminarjev, delavnic. 
Šola bo organizirala različne strokovne prireditve , sodelovala pa bo tudi v organizacijah 
prireditev s partnerji, podjetji, šolami, mediji, NVO-ji. Pripravljali bomo delavnice za večanje 
strokovnega in praktičnega znanja zaposlenih v živilski industriji, velikih kuhinjah, ter v drugih 
delovnih okoljih. Predstavljali bomo svoje uspešne študente tudi mlajši generaciji in 
promovirali živilske in prehranske poklice.  
 
Izdajanje strokovnih gradiv ter povezovanje z mediji in založbami. 
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Šola podpira lastna študijska gradiva, ki jih pripravijo predavatelji. Težimo k temu, da ima 
vsak predavatelj ustrezno avtorsko študijsko gradivo. Hkrati skrbimo za možnost strokovnih 
objav (člankov in prispevkov) tudi v lastnem zborniku, ki bo še naprej izhajal enkrat letno ob 
svetovnem dnevu hrane. Skrbeli bomo tudi za udeležbo naših sodelavcev na seminarjih, 
delavnicah, simpozijih doma in v tujini ter jih spodbujali k objavam v strokovnih zbornikih. 
Vsako leto bo izšel tudi bilten višje šole, s katerim se VSŠ predstavlja študentom, 
predavateljem, podjetjem in bodočim novim študentom. Posebno gradivo Od zamisli do 
diplome bo za študente bodoče diplomante vsako leto prenovljeno, hkrati pa tudi 
predstavljeno na delavnicah, ki bodo večkrat letno na šoli.  
 
Povezovanje s socialnimi partnerji (KGZS, GZS, OZS, NVO-ji, društvi, drugimi zavodi). 
Šola nenehno skrbi za dobro povezanost s pristojnimi zbornicami. Predstavniki GZS – 
Zbornice kmetijskih in živilskih podjetij so v strateškem svetu VSŠ. Prav tako nenehno 
podpiramo delovanje društev ter skrbimo, da se naši zaposleni lahko udeležujejo predavanj 
društev, s katerimi zelo dobro sodelujemo – to je Društva živilskih in prehranskih strokovnih 
delavcev SVS Maribor, Društva za zdravje srca in ožilje za Maribor in Podravje, 
Veterinarskega društva, Zveze čebelarskih društev Maribor, Slovenskega društva za 
promocijo ajde in tudi drugih nevladnih organizacij. Prostori na šoli so okolje tudi za 
delovanje društev, skupaj izvajamo strokovna predavanja, skupaj se prijavljamo na projekte 
in sodelujemo v mednarodni in lokalni dejavnosti.  
 
Zadovoljstvo zaposlenih 
Zelo pomembno (in ne zadnje, čeprav je napisano na koncu) je tudi zadovoljstvo zaposlenih, 
dobro sodelovanje v skupinah, medsebojni odnosi, pomembnost vsakega posameznika, pa 
tudi tolerantnost, strpnost in sprejemanje drugačnosti. Nenehno bomo zadovoljstvo 
spremljali in evalvirali v procesu kakovosti ter poskušali delati delovno okolje čim bolj 
spodbudno in prijetno.  
 
Mednarodna dejavnost 
Mednarodna dejavnost je prav tako pomemben proces, ki se na šoli nenehno izpopolnjuje že 
vrsto let. Trudimo se biti prepoznani ne samo v evropskem ampak tudi svetovnem okolju. 
Podpiramo sodelovanja in bilateralne sporazume s partnerskimi institucijami, spodbujamo 
zaposlene za obisk teh institucij prav tako pa sprejemamo tudi predstavnike tujih institucij 
pri nas. Vsako leto poskušamo najti nove in nove partnerje ter osvežiti sodelovanje s tujino. S 
tem krepimo samozavest tako študentov kot zaposlenih, pomagamo pri učenju ali 
izpopolnjevanju znanja tujih jezikov, spoznavamo nova okolja in izkušnje prenašamo v 
domača okolja.  
 

 
 
 

Maribor, 29. marec 2017                                                                                   Ravnateljica VSŠ: 
                                                                                                                              dr. Blanka Vombergar 
 
 


