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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.  

http://www.icp-mb.si/
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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: 

- 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.  
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Organi višje strokovne šole so:  
- strateški svet, 
- predavateljski zbor, 
- 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 VIZIJA IN POSLANSTVO VIŠJE STROKOVNE ŠOLE 
 
VIZIJA  ŠOLE je, da postane uspešna, odlična in prepoznavna šola v slovenskem, evropskem 
in tudi širšem mednarodnem 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. 
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- ODGOVORNOST – vsi (delavci in študenti) smo odgovorni za resen odnos do dela in za 
uspešen študij. Naši medsebojni odnosi temeljijo na zaupanju.  

 
1.4 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 15 
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: 
Vesna POŠTUVAN, univ.dipl. org. dela,  
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 
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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 smo imeli 
vpisanih 50 vpisnih mest za izredne študente. Vpis v razvid za ta program nismo obnovili in 
tega programa ne izvajamo več.  
 

3  PREDSTAVITEV VIŠJEŠOLSKEGA ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA   

Šola izvaja en višješolski študijski program in sicer  ŽIVILSTVO IN PREHRANA – redni in izredni 
študij  

 
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. 
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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. 
 
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). 
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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 
- 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. 
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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 

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 Izbirni  2     20 
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GASTRONOMIJA (PDG) 

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 

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   
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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 

 
 

4 VPIS ŠTUDENTOV 
 
V nadaljevanju so navedeni podatki o vpisu študentov v študijskem letu 2017/18 in za 
primerjavo še za študijska leta pred tem. 
 
Število vpisanih študentov: 

- študijsko leto 2017/18 – skupaj 127 študentov, 105 rednih in 22 izrednih 
študentov, 

- študijsko leto 2016/17 – skupaj 156 študentov, 131 rednih in 25 izrednih 
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.  

 

2017/18 Redni študij Izredni študij 
 

Redni in 
izredni študij 

 Prvič 
vpisani 

Ponavljanje 
+ Ponovni 

vpis 

Skupaj Prvič 
vpisani 

 

Ponavljan
je  

Skupaj Vsi skupaj 

1. letnik 54** 
(40 aktivnih) 

4+2 60 6 0 6 66 

2. letnik 20 19+6 45 4+4*** 4+4*** 16 61 

Skupaj 74 31 105 14 8* 22 127 
* 2. letnik tretje leto 
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**vsi študenti, tudi tisti, ki se vpišejo le zaradi statusa 
*** prehod iz Ž v ŽP 

 

2016/17 Redni študij Izredni študij 
 

Redni in 
izredni študij 

 Prvič 
vpisani 

Ponavlja
nje + 

Ponovni 
vpis 

Skupaj Prvič 
vpisani 

ŽP 

Ponavljanje Skupaj Vsi skupaj 

1. letnik 50** 
(40 aktivnih) 

9+0 59 7 - 7 66 

2. letnik 31 40+1 72 13 0+5* 18 90 

Skupaj 81 50 131 20 5* 19 156 
* 2. letnik tretje leto 
**vsi študenti, tudi tisti, ki se vpišejo le zaradi statusa 

 

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 

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 
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Redni študij 
Primerjava z vpisom v preteklih študijskih letih kaže rahel upad števila vpisanih rednih 
študentov (od 127- 141, letos 105). V tem študijskem letu se je zmanjšalo število študentov 
prvič vpisanih v drugi letnik, zaradi majhne generacije leto poprej v prvem letniku.  
 
V študijskem letu 2017/18 se je večina aktivnih študentov prvega in drugega letnika 
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 je bilo 
v tem študijskem letu okoli 20 %, v prejšnjem študijskem letu pa tudi 20 %.  
 

V 1. letnik je bilo vpisanih 54 študentov (4 študenti več kot lani), aktivnih v začetku 
študijskega leta je bilo 43 študentov. Preteklo leto je bilo 50 vpisanih v prvi letnih, aktivnih pa 
je bilo okoli 40 prvič vpisanih študentov. Aktivnost študentov je v tem študijskem letu padla 
še med študijskim letom. To pomeni, da smo imeli v tem študijskem letu najprej okoli 80 % 
aktivnih študentov, proti koncu študijskega leta pa se je aktivnost zmanjšala na okoli 66 %. 
Leto poprej je bilo 50-60 % aktivnih študentov; dve leti prej 72 %, še leto prej pa 61 % 
aktivnih študentov od vseh prvič vpisanih v prvi letnik. V letu 2017/18 je bilo fiktivnih 11 
študentov (20 %), to pomeni, da niso obiskovali niti v začetku predavanj in vaj. V letu 
2016/17 je bilo fiktivnih več kot 10 študentov (več kot 20 %), v študijskem letu 2015/16 17 
študentov  ali 28,3 %. V 2014/15 je bilo fiktivnih 28 %  prvič vpisanih študentov, leto prej pa 
še več (32 % ). 
 

V 2. letniku so bili vsi študenti aktivni. Število prvič vpisanih študentov v 2. letnik je v tem 
študijskem letu 2017/18 bistveno manjše kot v preteklih letih. Generacija v 2015/16 je bila 
najmočnejša. 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), 46 študentov 
(2015/16) in 31 (2016/17). Ponavljavcev v 2. letniku je v tem študijskem letu 19. V preteklem 
študijskem letu je bilo ponavljalcev 41, dve leti nazaj 30, še leto poprej pa 23. Glede vpisa se 
je torej stanje stabiliziralo.  
 

Prehodnost študentov iz prvega v drugi letnik (redni študij) 
 
Letnik Študijsko leto/ 

Št. vpisanih študentov/ 
Št. aktivnih študentov 

1. 
letnik 

2017/18:  
54 študentov 
(40 študentov 
- aktivni)                    
 

2016/17:  
50 študentov 
(40 študentov  
- aktivni)                      

2012/13:  
77 študentov 
(36 študentov 
- aktivni) 

2013/14:  
82 študentov 
(44 študentov 
- aktivni) 

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

2015/16:  
47 
študentov 
(aktivni)                    
 

2. 
letnik   

2018/19:  
27 študentov  
 

2017/18:  
20 študentov     

2013/14: 
26 študentov 

2014/15 
35 študentov 

2015/16 
46 študentov 

2016/17:  
31 
študentov                                    
 

Prehod
nost: 

80  %                                                                          50 % 72,2 % 79,5 % 92 % 66 %                                                                          

 
Prehodnost študentov iz prvega letnika v drugi letnik je v tem študijskem letu 2017/18 80 %, 
v študijskem letu 2016/17 50 %, leto poprej je bila čez 66 %.  
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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), v 2016/17 7 študentov, v tem študijskem letu 2017/18 pa 6 študentov. 
Ponavljavcev 1. letnika v programu ŽP nismo imeli. V 2. letnik VIŠ programa Živilstvo in 
prehrana je bilo vpisanih 8 študentov (drugo leto) in 8 študentov (tretje leto). Leto poprej je 
bilo vpisanih 13 študentov (drugo leto) ter 5 študentov je nadaljevalo 2. letnik (tretje leto).  
 

 

5 KADROVSKI POGOJI  – ŠTEVILO  DELAVCEV IN SODELAVCEV 
 
KADROVSKA STRUKTURA V ŠTUDIJSKEM LETU 2017/18 
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 s študijskimi leti 2014/15, 2015/16 in 2016/17.  
 
Pri izvajanju izobraževalnega dela je sodelovalo 29 predavateljev višje šole, 4 inštruktorji, 2 
predavatelja – organizatorja praktičnega izobraževanja, 6 laborantov in 2 knjižničarja 
(nekateri pedagoški oz. strokovni delavci so v več vlogah). 
 
KADROVSKA STRUKTURA V ŠTUDIJSKEM LETU 2017/18 V PRIMERJAVI  S PRETEKLIMI 
ŠTUDIJSKIMI LETI   
 
Po delovnem razmerju 2017/18 
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 11 1 16 29* 

Predavatelji – 
organizatorji PI 

 2 0 0 2 

Inštruktorji  2 0 2 4 

Laboranti  5  1 6 

Knjižničar  1  1 2 

Skupaj     40* 
Opomba:* nekateri sodelavci so v več vlogah; številka je dejanska številka vseh sodelavcev VSŠ 

 
Po delovnem razmerju 2016/17 
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 11 1 17 28* 

Predavatelji – 
organizatorji PI 

 2 0 0 2 

Inštruktorji  2 0 2 4 

Laboranti  6   6 

Knjižničar  1  1 2 

Skupaj     39* 
Opomba:* nekateri sodelavci so v več vlogah; številka je dejanska številka vseh sodelavcev VSŠ 
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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 2017/18 
Strokovni delavci in 
sodelavci VSŠ 

DR MAG UNI VIŠ SŠ Skupaj 

Predavatelji VIŠ 6 7 16   29 

Predavatelji-
organizatorji PI 

  2   2 

Inštruktorji   4   4 

Laboranti   1 5  6 

Knjižničar   2   2 

 
Po strokovni izobrazbi 2016/17 
Strokovni delavci in 
sodelavci VSŠ 

DR MAG UNI VIŠ SŠ Skupaj 

Predavatelji VIŠ 6 7 16   29 

Predavatelji-
organizatorji PI 

  2   2 

Inštruktorji   4   4 

Laboranti    4 2 6 

Knjižničar   2   2 

 
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 
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PEDAGOŠKI IN STROKOVNI DELAVCI  SODELAVCI VIŠJE STROKOVNE ŠOLE  

PREDAVATELJI VIŠJE ŠOLE 
             

  
PRIIMEK in IME 

 
IZOBRAZBA 

PED. – 
ANDR. 

/STROK
OVNI 
IZPIT 

VIŠ  
PRO
GRA

M 

 
PREDMETNO 

PODROČJE 

 
ZAPOSLITEV 

Kontakt E naslov 

1 ARZENŠEK-PINTER 
Rosvita 

univ.dipl.ing. 
živil. tehnologije 

 
DA / DA 

ŽP ŽMB , TME,  
SKŽ, TRB 

IC PIRAMIDA 
Maribor 

02/320 86 17 
02/320 86 31 

rosvita.arzensek-
pinter@guest.arnes.si  

2 BOLTAVZER Zdenka univ. dipl. 
ekonomist  

 
DA / DA 

  
ŽP 

EMP, TPŽ / 040 807 736 zdenka.boltavzer@guest.arnes.si 

3 CIRINGER Mateja univ.dipl..ing. 
živil. tehnologije 

DA / NE   
ŽP 

ŽMB, TPŽ, 
SKŽ 

Hlebček d.o.o. 
Pragersko 

02/320 86 17 
02/320 86 18 

matejaciringer@gmail.com 

4 EKART Ksenija univ. dipl.ing.  
živilske tehn. 

DA /DA ŽP PRZ, PRD, 
TOP 

UKC Maribor 02 321 23 12 ksenija.ekart@ukc-mb.si  

5 HERLIČ Majda univ.dipl..ing. 
živil. tehnologije 

DA / DA ŽP PRZ, PRD,  
TOP, PGK 

/  majda.herlic@gmail.com 

6 HMELAK-
GORENJAK 
Alenka 

univ. dipl. ing. 
živil. tehnologije 

 
DA / DA 

ŽP ŽAŽ, SIS, 
SKŽ 

IC PIRAMIDA 
Maribor 

02/320 86 17 
02/320 86 18 

alenka_hg@yahoo.com 

7 HOSTNIK Silva 
 

univ. dipl. ing. 
živil. tehnologije 

 
DA / DA 

ŽP TRŽ, TML,  
SKŽ, PI 

IC PIRAMIDA 
Maribor 

02/320 86 15 
02/320 86 17 

silva.hostnik@guest.arnes.si 

8 JURČEVIČ Karmen prof. biol. in kem DA / DA ŽP TRB IC PIRAMIDA 
Maribor 

02/320 86 12 
02/320 86 17 

karmen.jurcevic@guest.arnes.si 

9 KOCIPER Lidija univ.dipl. 
psiholog 

DA / DA ŽP  
PSV 

SKUPAJ d.o.o. 

psihoterapija in 

svetovanje 

 lidija.kociper@gmail.com 

10 KOVAČ Tamara prof.slov. in angl DA / DA ŽP STJ-A IC PIRAMIDA 
Maribor 

02/320 86 17 
02/320 86 39 

tamara_kovac@yahoo.co.uk 

11 KOVAČ Boris dr., univ. dipl. ing. 
živil. tehnologije 

DA/DA ŽP TPŽ Mlinotest 
Ajdovščina 

 Boris.kovac@mlinotest.si 

12 LESKOVAR-
MESARIČ 
Polonca 

univ. dipl. ing. 
živil. tehnologije 

 
DA / DA 

ŽP  
TPE 

IC PIRAMIDA 
Maribor 

02/320 86 17 
02/320 86 31 

polonca.leskovar-
mesaric@guest.arnes.si 

13 MASTEN Zdenka univ. dipl. ing. 
živil. tehnologije 

 
DA / DA 

ŽP TRŽ, SKŽ, 
TVI 

IC PIRAMIDA 
Maribor 

02/320 86 17 
02/320 86 42 

zdenka.masten@guest.arnes.si 

14 MALEK Neva mag. tehn. znan.  
DA / DA 

ŽP ŽAŽ, TPE IC PIRAMIDA 
Maribor 

02/320 86 29 
 

neva.malek@guest.arnes.si 

15 MULAOSMANOVIĆ 
Midhat 

Mag. strojništva DA / DA ŽP TPE IC PIRAMIDA 
Maribor 

02/320 86 10 
 

midhat.mulaosmanovic@guest.a
rnes.si  

16 NAHBERGER-
MARČIČ Vida 

mag.  
mikrobiologije 

DA / DA ŽP ŽMB Perutnina Ptuj 02 749 01 80 vida.marcic@perutnina.eu 

17 PODBREŽNIK 
Andrej 

dr. znanosti, 
prof.an/nem 

 
DA / DA 

  
ŽP 

 
STJ-N, STJ-A 

TŠC Maribor  andrej.podbreznik@guest.arnes.
si  

18 POŠTUVAN Vesna univ. dipl. ing. 
org.  dela 

 
DA / DA 

ŽP  
ZKN, PSV, PI 

IC PIRAMIDA 
Maribor 

02 320 86 15 
02 320 86 34 

vesna.postuvan@guest.arnes.si 

19 SENEKOVIČ Metka mag.  vet. med.  
NE / DA 

ŽP ZKN, TME, 
TML 

MKGP, VURS 
Maribor  

02 238 00 00 metka@kalvarija.net 

20 SRAKA Marija univ. dipl. ing. 
živil. Tehnologije 

DA /DA ŽP ZKN, TOP,  
PGK 

Zdravilišče Radenci 02 520 28 38 
041 741 204 

marija.sraka25@gmail.com  

21 SKVARČA Marlena mag. živil. tehn. 
znanosti 

DA/DA ŽP  
PGK, TME 

/ 
VSGT MB  

01  423 11 61  skvarca.marlena@gmail.com 
 

22 STANOJEVIĆ 
JERKOVIĆ Olivera 

dr. medicine, 
spec. socialne 
medicine 

NE/ NE   
ŽP 

        
      PRZ 

Nacionalni inštitut 
za javno zdravje OE 
Maribor 

02 4500 153 olivera.stanojevic@nijz.si 

23 ŠUMANDL Mojca prof.  
nem. jezika 

DA/DA ŽP STJ-N IC PIRAMIDA 
Maribor 

02 320 86 17 mojca.sumandl@gmail.com 
 

24 TAŠNER Lidija univ. dipl. ing. 
živil. tehnologije 

DA / DA ŽP TPŽ, SKŽ Žito PC Intes 
Maribor 

02 251 50 61 lidija.tasner@zito.si 

25 TEMENT Marija univ. dipl.  
ekonomist  

DA / DA ŽP TŽP, PSV, 
EMP 

/ 040 882 486 manja@tement.org 

26 TEŽAK Oto dr. tehniških 
znanosti  

DA / DA   
ŽP 

 SIS UM FERI Maribor, 
TŠC Maribor 

040 625 672 oto.tezak@guest.arnes.si  

27 VALDHUBER Janez mag. 
agronomskih 
znanosti 

 
DA / DA 

ŽP TVI, VIN Fakulteta za kmet. 
in biosist. vede, 
Maribor 

02 250 58 00 valdhuber@hotmail.com 

mailto:rosvita.arzensek-pinter@guest.arnes.si
mailto:rosvita.arzensek-pinter@guest.arnes.si
mailto:ksenija.ekart@ukc-mb.si
mailto:midhat.mulaosmanovic@guest.arnes.si
mailto:midhat.mulaosmanovic@guest.arnes.si
mailto:andrej.podbreznik@guest.arnes.si
mailto:andrej.podbreznik@guest.arnes.si
mailto:skvarca.marlena@gmail.com
mailto:mojca.sumandl@gmail.com
mailto:oto.tezak@guest.arnes.si
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28 VINTER Marlena mag. ekonomske 
informatike 

DA/DA ŽP EMP, SIS 
 

IC PIRAMIDA 
Maribor 

02 320 86 17 
02 320 86 30 

marlena.vinter@guest.arnes.si 

29 VOMBERGAR 
Blanka 

dr. agronomskih 
znanosti 

DA/DA ŽP PRZ, PRD, 
PGK, TME 

IC PIRAMIDA 
Maribor 

02 320 86 10 blanka.vombergar@guest.arnes.
si 

 
INŠTRUKTORJI VIŠJE ŠOLE 
 

  
PRIIMEK in IME 

 
IZOBRAZBA 

PED. – 
ANDR. 

/STROK
OVNI 
IZPIT 

VIŠ  
PRO
GRA

M 

 
PREDMETNO 

PODROČJE 

 
ZAPOSLITEV 

Kontakt E naslov 

1 HOSTNIK Silva univ. dipl .ing. 
živi. tehnologije 

 
DA / DA 

ŽP PRZ, PRD IC PIRAMIDA 
Maribor 

02 320 86 15 
02 320 86 17  

 

silva.hostnik@guest.arnes.si  

2 RIHTER Irena univ. dipl .ing. 
živi. tehnologije 

 
DA / DA 

ŽP TPŽ, TOP IC PIRAMIDA 
Maribor 

02 320 86 17 
02 320 86 28  

 

druzina.rihter@gmail.com  

3 SMOLČIČ Irena prof. slov. j. in 
soc.  

DA / DA ŽP  
PSV 

Srednja šola za 
oblikovanje 
Maribor 

02 330 28 08 irena.smolcic@guest.arnes.si 
 

4 VEZJAK Branka univ. dipl .ing. 
živi. tehnologije 

DA / DA ŽP ZKN MKGP, Inspektorat 
za varno hrano, 
enota Maribor 

02 220 16 45 
02 220 16 65 

branka.vezjak@gov.si 
branka.vezjak@gmail.com 

 
 

LABORANTI VIŠJE ŠOLE 
 

  
PRIIMEK in IME 

 
IZOBRAZBA 

PED. – 
ANDR. 

/STROK
OVNI 
IZPIT 

VIŠ  
PRO
GRA

M 

 
PREDMETNO 

PODROČJE 

 
ZAPOSLITEV 

Kontakt E naslov 

1 GRUŠOVNIK 
Bojan 

ing. živilstva DA / DA ŽP ŽP IC PIRAMIDA  
Maribor 

02 320 86 65 bojan.grusovnik@gmail.com 

2 HORVAT Marija ing. živilstva DA / DA ŽP PGK, TOP, 
SKŽ 

IC PIRAMIDA  
Maribor 

02 320 86 49 marija.horvat4@guest.arnes.si 

3 HERCOG Darko ing. kmet. DA / DA ŽP ZKN IC PIRAMIDA  
Maribor 

02 320 86 09 darko.hercog@guest.arnes.si 

4 PEM Nataša ing. kem. tehn.  
DA / DA 

ŽP PRZ, 
PRD,TML, 
TME, TPŽ, 
TRŽ, SKŽ,  

ŽAŽ, TPE, TVI 

IC PIRAMIDA  
Maribor 

02 320 86 17 
02 320 86 29 

natasa.pem@guest.arnes.si 

5 SOK Gregor dipl. ing. živ. in 
preh. (uni) 

NE/NE ŽP TRB, ŽMB IC PIRAMIDA  
Maribor 

02 320 86 17 grega.sok@gmail.com 

6 VORIH Stanko ing. živilstva DA/DA ŽP TPŽ, ZKN, 
SKŽ, PGK, 

TME 

IC PIRAMIDA  
Maribor 

02 320 86 09 stanko.vorih@guest.arnes.si 

 

KNJIŽNICA   
 

  
PRIIMEK in IME 

 
IZOBRAZBA 

PED. – 
ANDR. 

/STROK
OVNI 
IZPIT 

VIŠ  
PRO
GRA

M 

 
PREDMETNO 

PODROČJE 

 
ZAPOSLITEV 

Kontakt E naslov 

1 GRGAN Vesna prof.   
DA / DA 

  
 

IC PIRAMIDA 
Maribor 

02 320 86 24 
 

vesna.grgan@guest.arnes.si  

2 NIDORFER Miroslav prof.  DA / DA   / / / 

 
 
 
 

mailto:silva.hostnik@guest.arnes.si
mailto:druzina.rihter@gmail.com
mailto:irena.smolcic@guest.arnes.si
mailto:branka.vezjak@gov.si
mailto:branka.vezjak@gmail.com
mailto:vesna.grgan@guest.arnes.si
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6  MATERIALNI IN PROSTORSKI POGOJI 
 
Na šoli ponujamo kakovostno delo in učenje v sodobno zgrajeni šolski stavbi. 
 
Predavalnice in učilnice 
Šola ima veliko predavalnico za 120 udeležencev, demonstracijsko učilnico za 60 
udeležencev, več sodobno opremljenih splošnih in specialnih učilnic. 
 
Laboratoriji 
Šola ima laboratorije za kemijo, biologijo in mikrobiologijo, ter dva laboratorija za 
tehnologijo. Prav laboratoriji za vaje pri različnih živilskih tehnologijah so za pedagoški proces 
izjemnega pomena. Lahko rečemo, da sledimo z opremo 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. 
 
Delavnice 
Šola (kot center) imamo svoje pekarske, slaščičarske in mesarske delavnice, v katerih se vrši 
proizvodnja kruha in pekovskih izdelkov, slaščičarskih izdelkov, sladoleda, čokoladnih 
pralinejev. Proizvodnja v delavnicah je pod nadzorom inšpekcije za varno hrano UVHVVR. V 
mesarskih delavnicah vršimo lastno proizvodnjo mesa in mesnih izdelkov (ekološka 
proizvodnja). Mesarske delavnice imajo evropsko veterinarsko številko in so pod kontrolo 
veterinarskih inšpektorjev iz Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin MKGP. 
Na šoli je možnost pilotne proizvodnje živil, kulinarične priprave jedi, računalniškega 
opismenjevanja, itd. V delavnicah v sklopu laboratorijskih vaj in praktičnega izobraževanja 
študentje pridobivajo dragocene praktične izkušnje. 
 
Slaščičarna in trgovina 
Šola (kot center) imamo svojo trgovino s pekovskimi in slaščičarskimi ter mesnimi izdelki ter 
šolsko slaščičarno in kavarno. Tudi tukaj lahko študentje pridobivajo svoje praktične izkušnje. 
Velikokrat v prodaji ponujamo tudi izdelke in študentskega raziskovalnega dela ali iz lastnega 
razvoja.  
 
Knjižnica in čitalnica 
Na šoli je tudi knjižnica, večnamenski prostori ter tudi  učne delavnice za pekarstvo, 
slaščičarstvo, mesarstvo in pripravo hrane. 
 
Kuhinja 
Šola ponuja toplo malico za srednješolce. Tople malice in kosila so na razpolago tudi za 
zaposlene in študente. Žal še ne poslujemo s študentskimi boni, vendar so malice cenovno 
enako ugodne kot z boni. 
 
Študentski prostor 
Študenti imajo svojo študentsko pisarno v 1. nadstropju šole. Upravlja jo študentski svet, 
ključe ima predsednik študentskega sveta. V kletnem delu imajo svoj kotiček s klopjo in s 
tablo »karierni kotiček«, kjer jih obveščamo tudi o novih podjetniških idejah.  
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7 DELO ORGANOV VIŠJE STROKOVNE ŠOLE 

 
V študijskem letu 2017/18 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 Mojca Šumandl),  

aktiv naravoslovja (vodila ga je Karmen Jurčevič) ter aktiv tehnologije in prakse  (vodila  
ga je Silva Hostnik).  

Vsi organi višje šole so se sestajali po programu ali potrebi. 
 
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 

(na predlog GZS), 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 2017/18 sta bila imenovana dva nova predstavnika študentov v SS in sicer 

Larisa Klemen (redni študij) in Anja Kekec (izredni študij), saj je dotedanjima potekel status 

študenta. 

V študijskem letu 2017/18 je strateški svet imel le eno sejo (konec septembra 2017). 
Obravnaval je vsebine v svoji pristojnosti, med njimi razvojni program šole, LDN za 2017/18, 
poročilo o delu šole za 2016/17 ter samoevalvacijsko poročilo za 2016/17, 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 2017/18  so bili 4 predavateljski zbori (september, december, april in julij). 
PZ je pregledal in sprejel poročilo o delu za preteklo študijsko leto, LDN za študijsko leto 
2017/18, 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 2017/18 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. Spremljal je tudi pobude študentov in študentsko problematiko ter predloge 
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diplomantov. Seznanil se je tudi s poročilom o zunanji evalvaciji VSŠ, ki jo je opravila komisija 
NAKVIS-a, ki je VSŠ obiskala februarja 2018.  
 
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 2017/18 je sestavljalo 5 predavateljev višje šole in 2 študenta: Vesna Poštuvan, 
Marija Sraka, dr. Alenka Hmelak Gorenjak, dr. Oto Težak, Zdenka Masten ter študentki Lili 
Frece in Kuserbanj Gradišek Iveta. Vodila jo je predsednica Vesna Poštuvan.  
KSZK je sledila načrtu dela, ki ga je sprejela. Člani so se sestali na več sestankih in imeli tudi 
več korespondenčnih sej. Aktivnosti so bile zelo intenzivne od septembra do februarja zaradi 
priprav na zunanjo evalvacijo, ki smo jo imeli konec februarja 2018.  
Podane so bile pobude za izboljšanje kakovosti na višji šoli. Jeseni 2017 je bil narejen načrt 
evalviranja na VSŠ (ocenitve 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, imamo več zunanjih 
evalvatorjev pri NAKVIS-u, naša predavateljica in članica KSZK Marija Sraka tudi kot 
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 letošnjem letu smo 
prvič ocenili ponovno generacijo študentov, ter izvedli anketo med mentorji študentom na 
praktičnem izobraževanju. Avgusta in septembra 2018 so potekale notranje presoje za 
področja: aktiv tehnologije, knjižnica in referat za ŠŠZ. Kot notranje presojevalke so bile 
imenovane Rosvita Arzenšek Pinter, mag. Vida Nahberger Marčič, Zdenka Masten, Ksenija 
Ekart, Polonca Leskovar Mesarič in Mojca Šumandl.   
 
Strokovni aktivi  
Na višji šoli imamo 3 aktive: aktiv splošnih predmetov (STJ, EMP, PSV, SIS, MAŽ) – vodja 
Mojca Šumandl, aktiv naravoslovje (TRB, ŽAŽ, ŽMB, TPE) – vodja Karmen Jurčevič ter aktiv 
tehnologije in prehrane (vsa ostala predmetna področja in PI) – vodja Silva Hostnik. 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 ter opravljali druge naloge. Aktivi so tudi obravnavali 
problematiko predmetnih področij, se seznanjali s strokovnimi novostmi, literaturo in 
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sodelovali pri vrednotenju opreme, sodelovali v okviru različnih strokovnih dogodkov, 
pripravljali strokovna predavanja in referate ter prispevke na slovenskih in mednarodnih  
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 2017/18. 
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 POTEK IZOBRAŽEVALNEGA DELA ZA REDNI ŠTUDIJ 
 
Študijsko leto je potekalo od 1. oktobra 2017 do 30. septembra 2018. Pedagoško delo se je 
izvajalo po študijskem koledarju, ki je bil sprejet v letnem delovnem načrtu za 2017/18. 
Začetek predavanj za 1. in 2. letnik redni študij je bil v ponedeljek, 2. oktobra 2017. 
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.  
 
Prvi letniki so imeli predavanja, seminarske in laboratorijske vaje v zimskem semestru (od 1. 
oktobra do 22. decembra 2017) in v letnem semestru (od 19. februarja do 18. maja 2018). Po 
zimskem semestru so imeli 5 tednov praktičnega izobraževanja (200 ur) v podjetjih (od 3. 
januarja do 5. februarja 2018). 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 21. maja do 22. junija 2018). 
  
Drugi letniki so imeli zimski in letni semester enega za drugim. Zimski semester od 2. 
oktobra do 22. decembra 2017, letni semester pa od 15. januarja do 13. aprila 2018. 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 16. aprila do 22. junija 2018. 
 

ŠTUDIJSKI KOLEDAR VIŠJE STROKOVNE ŠOLE 2017/18 

 
Študijsko leto traja od  1. 10. 2017 do 30. 9. 2018 

 

POMEMBNEJŠA OBDOBJA  AKTIVNOST 

 

 

 1. letnik  

 

2. 10. 2017 –  22. 12. 2017 

 

Zimski semester 

 

12 tednov 
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25. in 26. 12. 2017 Prazniki  

27. 12.  2017 –   2. 1. 2018 

 

Božično novoletne počitnice 

 

Vsi 

 

3. 1. 2018 – 5. 2. 2018 

Praktično izobraževanje v podjetjih 

(1. del) 5 tednov 

3. 1. 2018 – 16. 2. 2018 Izpitno obdobje   

 

19. 2. 2018 – 11(18). 5. 2018 Letni semester 

12 tednov + 1 teden 

za izpite 

Ponedeljek 2. 4. 2018 

Petek 27. 4. 2018 

Torek in sreda 1. in 2. 5. 2018 

Prazniki  

 Vsi 

14.5.2018 – 6.7.2018 Izpitno obdobje   

21. 5. 2018 – 22. 6. 2018 

Praktično izobraževanje v podjetjih 

(2. del) 5 tednov 

 2. letnik  

 

2. 10. 2017 –  22. 12. 2017 

 

Zimski semester 

 

12 tednov 

25. in 26. 12. 2017 Prazniki  

27. 12.  2017 –   2. 1. 2018 

 

Božično novoletne počitnice 

 

Vsi 

 

           3. 1. 2018 – 12. 1. 2018 Zimsko izpitno obdobje  

 

15. 1. 2018  – 6(13). 4. 2018 Letni semester 12(13) tednov 

16. 4. 2018 – 22. 6. 2018 Praktično izobraževanje v podjetjih 10 tednov 

 DRUGE AKTIVNOSTI  

 

Vsak mesec 

 

Zagovori diplom 

 

 

 

Avgust in september 2018 Vpis v 1.  in 2. letnik 

Redni in izredni 

študij 

November –  februar 

Zimsko izpitno obdobje 

 vsi 

 

April – julij 

Letno izpitno obdobje 

 vsi 

Avgust in september 

Jesensko izpitno obdobje 

 vsi 

Oktober, december, marec Ni izpitnih rokov  

 
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). 
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Zaradi potreb študentov pri študijskem delu smo jim omogočali tudi vključitev v mrežo 
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)24. in 25. Maja 2018. 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 večdnevni raziskovalni tabor iz področja mlekarstva in sirarstva (avgusta 
2018). Raziskovali so planine v okolici Bohinja. Namen raziskovalnega tabora je bil proučiti 
proizvodnjo in predelavo mleka ter ponudbo mlečnih izdelkov na planinah v okolici Bohinja 
(Zajavornik, Uskovnica, Zajamniki, Konjščica, Krstenica, planina v Lazu, Pečana, Zadnji Vogel).  
Cilji raziskovalnega tabora so bili spoznati tradicijo predelave mleka na Slovenskem, 
ugotoviti, kako so Bohinjci uspešni pri oživljanju življenja na planinah, najti razlike med 
predelavo mleka na planinah in industrijsko predelavo mleka v mlekarnah, spoznati trende v 
ponudbi mlečnih in drugih izdelkov na planinah, predstaviti rezultate raziskave. 
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. Nekatere zunanje predavatelje so lahko obiskali tudi v podjetjih, pri nekaterih so 
lahko opravljali tudi praktično izobraževanje.  
 
8.2 REALIZACIJA IZVEDBENEGA ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA ŽIVILSTVO IN PREHRANA – 
REDNI ŠTUDIJ V 2017/18 
 
V nadaljevanju je v tabeli prikazana notranja členitev modulov na predmete ter izvedbeni 
študijski program za redni študij v skladu z izhodišči višješolskega programa Živilstvo in 
prehrana. Prikazana je razporeditev modulov oziroma predmetov po letnikih in semestrih. 
Opredeljeni so obvezni in izbirni moduli in predmeti ter tudi izvajalci pedagoškega procesa v 
2017/18.  Izvajali smo enako število ur, kot je v predmetniku. V prvem letniku rednega 
študija je imel 1 skupino za seminarske vaje in 2 skupini za laboratorijske vaje. V 2. letniku 
smo imeli 1 skupino za seminarske in laboratorijske vaje. 
 

Realizacija izvedbenega programa Živilstvo in prehrana – redni študij v 2017/18 

LETNIK SEMESTER PREDMET Obvezni/izbirni   PREDAVATELJI/ 
INŠTRUKTORJI 

1. letnik Zimski semester 
 

PRZ Obvezni Ekart, Herlič,  
Hostnik (I) 

SIS Obvezni mag. Vinter,  
dr. Hmelak G.,  
dr. Težak 

EMP Obvezni mag. Vinter 
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TRB Obvezni Jurčevič 

TPE Obvezni Leskovar M.,  
mag. Malek, 
mag. Mulaosmanović 

PI 1 Obvezni Poštuvan, Hostnik 

Letni semester PSV Obvezni Kociper, Smolčič (I), 
Poštuvan 

ŽMB Obvezni Arzenšek P., Ciringer 
 

STJ N Obvezni Šumandl,  
 

STJ A Obvezni Kovač,  
dr. Podbrežnik (I) 

ŽAŽ Obvezni dr. Hmelak G.,  
mag. Malek 

PI 1 Obvezni Poštuvan, Hostnik 

     

2. letnik Zimski semester 
 

TRŽ Obvezni/izbirni Masten, Hostnik 

SKŽ Obvezni/izbirni Hostnik, Arzenšek P. 
Masten 

PRD Obvezni/izbirni Ekart, Herlič,  
Hostnik (I) 

TME Obvezni/izbirni Arzenšek P. 

TVI Izbirni Masten,  
mag. Valdhuber 

TŽP Izbirni Tement 

Letni semester 
 

TPŽ Obvezni/izbirni Tašner, Kovač, 
Ciringer, Rihter (I) 

TOP Obvezni/izbirni Sraka, Ekart 

PGK Obvezni/izbirni dr. Vombergar, 
 mag. Skvarča 

ZKN Obvezni Sraka, Poštuvan, mag. 
Senekovič 

TML Obvezni/izbirni Hostnik 

PI 2 Obvezni Hostnik, Poštuvan 

PRZ – Prehrana in zdravje, SIS – Strokovna informatika in stat. metode vrednotenja, EMP – Ekonomika in 
management podjetij, TRB – Trajnostni razvoj z izbranimi poglavji iz biologije, TPE – Tehnološki procesi z 
varstvom pri delu, embalaža in logistika, PSV – Poslovno sporazumevanje in vodenje, STJ N, A – Strokovna 
terminologija v tujem jeziku nemščina, angleščina, ŽMB – Živilska mikrobiologija in  biotehnologija, ŽAŽ – 
Živilska kemija z analizo živil, TRŽ – Tehnologija rastlinskih živil, SKŽ – Sestava in kakovost živil s tehnologijami, 
PRD – Prehrana in dietetika, TME – Tehnologija mesa, TVI – Tehnologija vina, TPŽ – Tehnologija predelave žit, 
TOP – Tehnologija in organizacija prehranskih obratov, PGK – Prehrana z gastronomijo in kulinariko, ZKN – 
Zakonodaja, zagotavljanje kakovosti in nadzor, TML – Tehnologija mleka, TŽP – Trženje v živilstvu in prehrani, PI 
– Praktično izobraževanje 1 in 2 
1.letnik - 1 skupina SV, 2-3 skupine LV; 2. letnik 1 skupina SV; 2-3 skupini LV  
Vsi predmeti se izvajajo v obsegu ur, ki so v predmetniku.  

 
8.3 IZVEDBA IZOBRAŽEVALNEGA DELA ZA IZREDNI ŠTUDIJ  
 
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.  
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Začetek semestra za odrasle (izredni študij)  je bil  4. oktober 2017.  
Predavanja in vaje ter druge oblike dela in aktivnosti so potekale za izredni študij v 1. in 2. 
letniku v zimskem semestru (od 5. 10. 2017 do 23.  februarja 2018) in letnem semestru (7.  
marca 2018 do konca junija 2018). Od aprila 2018 dalje je potekalo praktično izobraževanje 1 
in 2. Tudi celo študijsko leto (po dogovoru) je bilo možno  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.   
 
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.  
 
8.4 IZVEDBENI ŠTUDIJSKI PROGRAM ŽP 2017/18 ZA IZREDNI ŠTUDIJ 

 
Realizacija izvedbenega študijskega programa živilstvo in prehrana – izredni študij 2017/18 je 
prikazana v nadaljevanju. Na podlagi študijskega programa je bil določen izvedbeni študijski 
program v skladu z izhodišči ter navodili za prilagajanje procesa pri izrednem študiju. 
Prikazana je realizacija razporeditve predmetov po letnikih ter obvezni in izbirni moduli oz. 
predmeti.  

 
Izvedbeni program Živilstvo in prehrana izredni študij za 2017/18 

LETNIK SEMESTER PREDMET Obvezni/izbirni   PREDAVATELJI 
1. letnik Zimski 

semester 
 

TPE Obvezni Leskovar Mesarič, mag. Malek, 
mag. Mulaosmanović 

SIS Obvezni Mag. Vinter, dr. Težak, dr. 
Hmelak G.  

2. letnik Zimski 
semester 

ZKN Obvezni/izbirni Sraka, Poštuvan, mag. Senekovič 
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 TML Obvezni/izbirni Hostnik 

     

1. letnik Letni 
semester 

PI 1 Obvezni Poštuvan, Hostnik 

2. letnik Letni 
semester 

TME Obvezni/Izbirni Arzenšek P.  

TŽP Obvezni/Izbirni Tement 

PI 2 Obvezni Hostnik, Poštuvan 
SIS - Strokovna informatika in statistične metode vrednotenja - obvezni za vse 

ZKN - Zakonodaja, zagotavljanje kakovosti in nadzor – obvezni za vse 

TML - Tehnologija mleka - obvezni za tiste, ki imajo izbrano Živilstvo in izbirni za ostale 

TPE - Tehnološki procesi z varstvom pri delu, embalaža in logistika – obvezni za vse 

TME - Tehnologija mesa - obvezni za tiste, ki imajo izbrano Živilstvo in izbirni za ostale 

TŽP - Trženje v živilstvu in prehrani – izbirni za vse 

PRI I - Praktično izobraževanje I- 1. letnik – obvezni za vse, april, maj, junij ali po dogovoru 

PRI II - Praktično izobraževanje II-2. letnik- obvezni za vse, april, maj, junij ali po dogovoru 

 
V nadaljevanju je podan potek izvajanja pedagoškega dela za izredni študij v programu 
Živilstvo in prehrana. Podani so predmeti, ki se bodo izvajali v tem študijskem letu, število ur 
izvajanja ter obdobje, v katerem se bo izvajal posamezen predmet. Prav tako so podane 
kreditne točke pri posameznem predmetu.  
 
POTEK IZVAJANJA PEDAGOŠKEGA DELA ZA PROGRAM ŽIVILSTVO IN PREHRANA - IZREDNI 

ŠTUDIJ  ZA ŠTUDIJSKO LETO 2017/2018 
 

URNIK ZA IZREDNI ŠTUDIJ PROGRAM ŽIVILSTVO IN 

PREHRANA 2017/18 1. in 2. letnik (prvo in drugo leto)  

 
Urnik je samo okvirni in se bo prilagodil glede na število vpisanih študentov,  zato lahko pride še do manjših 

sprememb. 

 OKT NOV DEC JAN FEB MAR APR MAJ JUN 
1     TPE S       I  

K      T 

  PI I + II 

2      E      N    

3    TML   PI I + II PI I + II  

4 UVOD

NI 

SEMI

NAR 

  TPE   PI I+II PI I+II PI I+II 

5 SIS      PI I + II  PI I + II 

6   TML    PI I + II  PI I+II 

7   TML  TPE TME  PI I+II PI I + II 

8  ZKN    TME  PI I+II PI I + II 

9  ZKN     PI I + II PI I+II  

10    TPE   PI I+II PI I + II  

11 SIS   TPE   PI I + II PI I + II PI I+II 

12 SIS      PI I + II  PI I + II 

13   TML    PI I+II  PI I+II 

14   TML  TME TME  PI I+II PI I + II 

15  ZKN   TME TŽP  PI I + II PI I + II 

16  ZKN     PI I + II PI I+II  

17    TPE   PI I + II PI I + II  

18 SIS   TPE   PI I + II PI I + II PI I+II 
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19 SIS      PI I+II  PI I + II 

20   TML    PI I + II  PI I+II 

21   TML  TME TŽP  PI I+II PI I + II 

22  ZKN   TME TŽP  PI I + II PI I + II 

23  ZKN     PI I+II PI I+II  

24    TPE   PI I + II PI I + II  

25 ZKN  N      P TPE   PI I+II PI I+II PI I+II 

26 ZKN  O      O  Z      P  PI I + II  PI I + II 

27   V      Č  I       O    PI I+II 

28   O       I  M     Č TŽP  PI I+II PI I + II 

29  ZKN L       T   TŽP  PI I + II PI I + II 

30  ZKN      PI I+II  

31    TPE    PI I + II  

 

SIS - Strokovna informatika in statistične metode vrednotenja - obvezni za vse 

ZKN -Zakonodaja, zagotavljanje kakovosti in nadzor – obvezni za vse 

TML - Tehnologija mleka - obvezni za tiste, ki imajo izbrano Živilstvo in izbirni za ostale 

TPE - Tehnološki procesi z varstvom pri delu, embalaža in logistika – obvezni za vse 

TME - Tehnologija mesa - obvezni za tiste, ki imajo izbrano Živilstvo in izbirni za ostale 

TŽP - Trženje v živilstvu in prehrani - obvezni za tiste, ki imajo izbrano Živilstvo 

PRI I - Praktično izobraževanje I- 1. letnik – obvezni za vse, april, maj, junij ali po dogovoru 

PRI II - Praktično izobraževanje II-2. letnik- obvezni za vse, april, maj, junij ali po dogovoru 

 

 
ZAP. ŠT. PREDMET KT Mesec izvajanja 

1. SIS - Strokovna informatika in statistične metode 

vrednotenja 
4 oktober 

2. ZKN -Zakonodaja, zagotavljanje kakovosti in 

nadzor 
7 oktober, november, december 

3. TML - Tehnologija mleka 5 december, januar 

4. TPE - Tehnološki procesi z varstvom pri delu, 

embalaža in logistika 
7 januar, februar 

5. TME - Tehnologija mesa 5  februar, marec 

6.  TŽP - Trženje v živilstvu in prehrani 4 marec, april 

8.  PRI I - Praktično izobraževanje I 13 april, maj, junij, julij ali po 

dogovoru 

9. PRI II - Praktično izobraževanje II 13 april, maj, junij, julij ali po 

dogovoru 

 
Pričetek izvajanja pedagoškega procesa je bil sreda, 4. oktober 2017. 
Pedagoški proces se je enako kot lani izvajal za vse tri generacije programa ŽIVILSTVO IN 
PREHRANA skupaj. Predavanja, laboratorijske in seminarske vaje so potekale ob torkih, 
sredah, četrtkih. Število ur je preračunano na 40 - 100% števila ur pri rednem študiju enako 
kot leto poprej (v povprečju 50 %).  
 
8.5 SEMINARJI ZA ŠTUDENTE 
 
Za redne študente 1. letnika smo prvi dan zimskega semestra 2. oktobra 2017  pripravili 
poseben seminar USPEŠEN  ZAČETEK ŠTUDIJA, kjer smo študente začetnike uvedli v osnove 
študijskega dela, planiranja časa, učenja, študija literature,  spremljanja predavanj, pristopov 
k seminarskemu in laboratorijskemu delu, itd.  Podoben seminar je bil za izredne študente 
organiziran  4. oktobra 2017 (Živilstvo in prehrana) pred pričetkom predavanj.  
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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 predzadnjem tednu letnega semestra drugega letnika (konec 
marca 2018).  

8.6 VABLJENA PREDAVANJA  ZA ŠTUDENTE 

 

V letu 2017/18 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: Tehnologija proizvodnje piva - obisk v pivovarni, 
- Branko Žaucer, višji gasilski časnik o požarni varnosti 
- strokovnjak 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 vitaminu D in kroničnih 
boleznih (predavateljica prof. dr. Breda Pečovnik Balon iz Društva za srce),  o kurkumi 
(dr. Tina Perko – Društvo živilcev),  o viziji in strategiji KZ Rače (Ivan Lenart – KZ Rače, 
Društvo živilcev), o malem panjskem hrošču v čebelarstvu  (mag. Gregor Pen iz Društva 
veterinarjev). Predavanja so potekala na naši šoli.  

 
8.7 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 2018 (200 ur oziroma 5 tednov) ter maja in junija 
2018 (200 ur oziroma 5 tednov). Študentje drugega letnika rednega študija so imeli PI od 
aprila do junija 2018 (400 ur oziroma 10 tednov skupaj).  Prakso so v podjetjih opravljali tudi 
izredni študentje, ki niso imeli pogojev za priznavanje PI. 
 
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 
predavanj in vaj.  



IC PIRAMIDA Maribor Višja strokovna šola: Poročilo o delu in samoevalvacijsko poročilo Višje strokovne šole na 
Izobraževalnem centru Piramida Maribor v študijskem letu  2017/18  

 32 

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 so organizatorice 
obiskale večino študentov 1. In 2. 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. V času obiskov tudi mentorji v 
podjetjih izpolnijo anketne vprašalnike. Študenti pa so PI evalvirali v času zagovorov svojih 
nalog.  

 
8.8 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.  
 
8.9 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 ravnateljica dr. 
Blanka Vombergar, Silva Hostnik, dr. Alenka Hmelak Gorenjak in Vesna Poštuvan. V tem 
študijskem letu smo postavili novo »karierno oglasno desko« v kletnem delu šole v bližini 
učilnice U K/1, kjer imajo predavanja in vaje študenti 2. letnika. Na oglasni deski so se celo 
leto objavljala delovna mesta za zaposlitev, podjetniške ideje, nagrajeni podjetniki ter 
nasveti za prijave na delovno mesto. Za oglasno desko sta skrbeli ravnateljica VSŠ in 
referentka Lidija Paradiž. Aktivnosti v zvezi s kariernim kotičkom so sicer potekale, a bi morali 
na tem področju storiti še več.  
 
Karierni kotiček imamo za študente višje šole od oktobra 2007 dalje. Karierni kotiček ima 
naslednje aktivnosti: 
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- 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,  
- nasveti o poklicni karieri, 
- zanimive podjetniške ideje 
- informacijo o kariernem kotičku na različnih krajih,  
- navezava stikov s podjetji in zaposlitvenimi agencijami ter zavodom za zaposlovanje. 
 

 
9 SODELOVANJE IN VKLJUČENOST VIŠJE STROKOVNE ŠOLE  V ŽIVJENJE IN  
    DELO V LOKALNEM IN REGIONALNEM OKOLJU 
 
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 je bila imenovana v komisijo za mednarodno sodelovanje 
Skupnosti VSŠ. Preko Skupnosti VSŠ je dr. Blanka Vombergar tudi delegirana za članico Sveta 
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. V 
letošnjem letu smo organizirali 4. Tekmovanje v znanju in spretnostih za dijake in študente 
KBŠ na naši šoli.  

 
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. Ravnateljica VSŠ dr. Blanka 
Vombergar je bila na imenovana v delovno skupino za pripravo strategije višjega šolstva pri 
MIZŠ. 
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 komisijo za akreditacijo višješolskih programov, ki daje tudi 
soglasja k imenovanju predavateljev višjih šol. 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 2018) ter se seznanili z delom v parlamentu. 
 
Sodelovanje z Ministrstvom za delo, dom,  družinske zadeve in enake možnosti 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. 
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Sodelovanje z Nacionalnim inštitutom za varovanje zdravja, 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 2017.  
 
Sodelovanje z Mestno občino Maribor je bilo v tem letu aktivno. Ob 60-letnici zavoda smo 
od MOM dobili v dar cepič 450 let stare trte. Obiskala sta nas župan, dr. Andrej Fištravec 
(junij 2018 – saditev stare trte na šolskem območju), podžupan Saša Pelko (na podelitvi 
diplom diplomantom VSŠ). Seznanili smo ju z delom na šoli..  
 
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. 
 
Šola je sodelovala tudi z društvi in nevladnimi organizacijami. 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 2017 v Ljubljani in promovirali 
sončnice, ajdo in med. Skupaj z društvoma Fagopyrum in Društvom živilcev SVS Maribor ter 
Mlinarstvo Rangus smo pripravili slovensko angleški 12-listni koledar naših šolskih avtorskih 
receptov na temo oves za leto 2018, 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 smo v letošnjem letu 
izvajali predavanja in srečanja na temo sončnic, ter predstavljali izdelke iz medu in sončnic. 
 
 

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

10. 1 PREDAVATELJI IZ PODJETIJ 
 
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 Maribor, 
Mlinotesta iz Ajdovščine, Pekarne Hlebček Pragersko, Univerzitetnega kliničnega centra 
Maribor, Sava Turizem, MKGP – Urad za varno hrano, Biotehniške fakultete iz Ljubljane, 
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Fakultete za kmetijstvo in biosistemske vede Maribor, Nacionalnega inštituta za javno 
zdravje Maribor, nevladnih organizacij,  itd.. Ta stik je tudi za študente zelo pomemben.  
 
10.2 SODELOVANJE S PODJETJI PRI PEDAGOŠKEM DELU 
 
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 
2017/18 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, Panvita 
MIR Gorna Radgona, KZ Rače, Klasje Celje, Podravka Žito 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, Pekarna Radlje, 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, Vinarstvo Rodica, Vina Koper, Vinska 
klet Zlati grič, Pivovarna Laško, Dana Mirna, Fructal Ajdovščina, Mlinotest Ajdovščina, 
Radenska Radenci, Mlekarna Celeia Arja vas, Ljubljanske mlekarne Ljubljana in Maribor, 
Bohinjska sirarna, Pomurske mlekarne, Sirarna Fingušt – Čuš Orehova vas, Mercator Bohova, 
Vojašnico generala Maistra in še mnoge druge. 
 

10.3 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 2017/18 sodelovala z več kot 70  podjetji  in zavodi (seznam podjetij 
je objavljen v poročilu kot priloga) in več kot 80 mentorji v teh podjetjih pri izvajanju PI.  
 
10.4 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 in preteklih študijskih letih so študentje svoje diplomske naloge opravljali za potrebe 
več podjetij, navajamo le nekatera: P&F Jeruzalem Ormož, Ptujska klet, Radgonske gorice, 
Dom Danice Vogrinec Maribor, OŠ Mihe Pintarja Toleda Velenje, OŠ Mislinja, Dom Sv. 
Lenarta, Vrtec Zreče, OŠ Neznanih talcev Dravograd,  OŠ Starše, Prava aroma Maribor, UKC 
Maribor, Vrtec Jadvige Golež Maribor, Spar Slovenija, Megal Ptuj, Aquasystems Maribor, 
Dijaški dom Maribor, Dijaški dom Lizike Jančar Maribor Ljubljanske mlekarne, Pomurske 
mlekarne, ZD Radlje ob Dravi, Hotel Plesnik Logarska dolina, Pekarna Strnad, Inštitut za 
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hmeljarstvo in pivovarstvo Žalec, KZ Rače, Polžja farma Perun, Panvita MIR Gornja Radgona, 
OŠ in vrtec Sv. Trojica, OŠ Selnica ob Dravi, VVZ Benedikt, OŠ Šmartno na Pohorju in drugi.  
 
10.5. SREČANJE MENTORJEV IZ PODJETIJ  
 
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 dva dogodka, kamor smo povabili mentorje iz 
podjetij in sicer ob srečanju diplomantov s študenti 2. letnika 6. februarja 2018 ter ob 
podelitvi diplom 21. junija 2018.  
Mentorji so se srečali tudi s predavatelji in študenti na šoli. Predstavili smo delo na VSŠ.  

 
10.6 SODELOVANJE S KULTURNIMI USTANOVAMI IN CIVILNO DRUŽBENO INICIATIVO 

 
Študenti 1. letnika so si v okviru predmeta Poslovno sporazumevanje in vodenje ogledali tudi 
gledališko predstavo v SNG Maribor.  

 
V  sklopu vaj pri PSV so se študenti 1. letnika spoznali Zavod za podporo civilno družbenih 
iniciativ in multikulturno sodelovanje  v okviru sodelovanja s  Pekarno Magdalenske mreže 
Maribor.   
 
Sodelovali smo tudi z Mladinskim kulturnim centrom Maribor, ki so pripravili delavnico Kako 
pristopiti k mlademu v stiski. 
 

Sodelovali smo tudi s Pekarno Magdalenske mreže, Mladinskim informativno svetovalnim 
centrom Infopeka. Pri nas so študentom predstavili projekt Vsi za druge – zadruga za vse 
(Urška Breznik).  
 
 
10.7 SODELOVANJE Z RADGONSKIM SEJMOM 
 
V sredini aprila smo sodelovali na 3. sejmu medicinske opreme Medical  v Gornji Radgoni. Na 
povabilo organizatorjev sejma smo predstavljali naše izdelke iz tatarske ajde.  
 
Konec avgusta 2018 smo že četrtič na povabilo organizatorjev sejma kuhali na Agrini kuhinji 
na sejmu Agra. Pripravljali smo izdelke iz ajde in ječmena ter kuhali tatarski ajdov čaj. V 
kuhinji so pomagali dijaki in študenti šole, kar je bila lepa promocija za šolo in poklice.  
 
 

11 PROJEKTNO DELO ŠTUDENTOV 
 

PROJEKTI ŠTUDENTOV  višje šole v povezavi z gospodarstvom in okoljem v 2017/18 
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 2017/18 so študenti javno predstavili različne projekte: 
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Več inovacijskih projektov s predlogi za nove izdelke so pripravili študenti 1. letnika (redni 
študij) in jih javno predstavili v sredini decembra 2017 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. V 
okviru projekta pri EMP so razvili so naslednje inovativne izdelke:  

 bučne dobrote: bučno čokolado, pecivo  z bučnimi semeni 

 kostanjevo moko in kostanjeve palačinke 

 različne vrste muffinov s pšenično, pirino in ajdovo moko  z domačo jurkino 
marmelado -  postreženo v posodicah za pojest 

 čips iz korenčka in čips iz rdeče pese ter krompirjev čips z zelišči 

 energijske žitne ploščice iz ovsenih in riževih kosmičev, različnega suhega sadja, 
različnih oreščkov in medu  

 pesin sirup  
 
Projekt študentov 2. letnika redni študij pri predmetu Trženje v živilstvu in prehrani 
(mentorica Manja Tement) z naslovom SLADKE JEDI NAŠIH PREDNIKOV  je bil predstavljen v 
decembru 2017. Opravili so ankete in analizo rezultatov anketiranja.  
 
Glasilo GLAS ŠTUŽI (13. številka) – je projekt izdaje glasila študentov 1. letnika v letnem 
semestru pri predmetu Poslovno sporazumevanje in vodenje. Mentorica je bila Irena Smolčič 
(izid časopisa je bil junija 2018).  
 
Študenti so izvajali več projektov tudi v okviru vaj. Študenti so projektno delo zelo dobro 
sprejeli in ocenili.  
 

 

12  DIPLOME IN DIPLOMANTI VSŠ 
 
Na  Višji šoli smo imeli do 21. junija 2018 (ob podelitvi diplom) 497 diplomantov in 
diplomantk, od tega 322 na rednem in 175 na izrednem študiju.  Letošnja podelitev diplom 
21. junija 2018 je bila petnajsta po vrsti. V tem študijskem letu 2017/18 smo imeli 22 
diplomantk in diplomantov, vse na rednem študiju. V primerjavi s preteklimi študijskimi leti 
je število diplomantov še vedno nizko, a jih je bilo več kot preteklo leto (le 16). Število 
diplomantov za pretekla leta pa je naslednje: študijsko leto 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, 2015/16 22 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. Imeli smo tudi 
goste iz partnerske univerze iz Južne Koreje ter iz Kitajske akademije za kmetijske znanosti. 
NAJ MENTORICI 2018 sta bili predavateljici Majda Herlič in Silva Hostnik. Priznanje NAJ 
PODJETJE 2018 je prejela Kmetijska zadruga Rače za dolgoletno skupno sodelovanje. 
Posebno priznanje za sodelovanje z višjo strokovno šolo pri izobraževanju zaposlenih je 
prejela Pekarna Strnad iz Oplotnice. Posebno nagrado za najvišjo povprečno oceno v 
generaciji diplomantov 2017/18 je prejela študentka rednega študija Ksenija Erdela.  
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12.1 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: KZ Rače, Ljubljanske mlekarne, Pomurske mlekarne, Hotel Plesnik, 
Zdravstveni dom Radlje ob Dravi, Pekarna Strnad, Žito Ljubljana - obrat Maribor, Inštitut za 
hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije, Osnovna šola in vrtec Sveta Trojica in Vrtec Benedikt, 
Osnovna šola Šmartno na Pohorju, Panvita MIR, Predelava sadja in zelenjave Boštjan Tadina 
s.p., Kmetijsko gozdarski zavod Maribor, Strelsko društvo Kovinar Ormož, Vinogradništvo 
Hlupič Mojca in drugi. 
 
12.2 SREČANJE DIPLOMANTOV 
 
V tem študijskem letu smo imeli tako kot leto poprej zelo uspešno srečanje diplomantov s 
študenti 2. letnika na šoli. Potekalo je 6. februarja 2018. Na srečanje smo povabili študente 
2. letnika redni študij ter mentorje iz podjetij.  
 
Nekaj diplomantov je predstavilo svoje karierne poti od študija do zaposlitve. Zgodbe in 
zaposlitve diplomantov so bile zelo zanimive. Zagotovo so se vtisnile v spomin tako 
študentom kot tudi mentorjem in prisotnim predavateljem višje šole.  

 

P R O G R A M   S R E Č A N J A  DIPLOMANTOV S ŠTUDENTI  

2. LETNIKA IN MENTORJI 

8. februar 2018  
10.00 – 10.15    Pozdravni nagovor:  dr. Blanka Vombergar – ravnateljica 

VSŠ, IC Piramida Maribor 

10.15 – 12.15 Karierne poti diplomantov Višje strokovne šole 

 Delo na šoli, izobraževanje mladih in starejših in razvoj novih 

izdelkov  

Marija Horvat in Stanko Vorih, IC Piramida Maribor  

 Delo v velikih prehranskih obratih me spremlja na moji karierni 

poti 

Ines Colarič, naj diplomantka 2017, Marche Slovenija 

 Diploma in delo v mesni industriji 

Jernej Klemenčič, MIR Gornja Radgona 
 Organiziranje prehrane v domu starejših občanov 

Ani Masleša, DSO Izlake 

 Izzivi na področju pekarstva  

Borut Perkič, Vitapek, Domanjševci 

 Od diplome do zaposlitve v vinski kleti 
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Sandra Prelec, Radgonske gorice Gornja Radgona 

 Diploma in prva služba 

Tadej Škerjanec, UKC Maribor 

 Priložnosti za zaposlitev so tudi nenavadne in nepričakovane 

Julija Grivec Beriša, Center za socialno delo Maribor 

12.15 – 12.45 Razprava, predlogi, informacija o alumni klubu 

diplomantov in zaključki srečanja 

12.45 – 13.30 Pogostitev in druženje 

- Predstavitev knjig:JEČMEN/BARLEY (2017) in LEDENE 

SLADICE (2017)(Založba Kmečki glas) 

- Predstavitev časopisa:Glasilo študentov GLAS ŠTUŽI 

(2017) 

                     

 

 

13  PODELITVE PRIZNANJ V POVEZAVI S SODELOVANJI V PODJETJIH 
 
13.1 NAJ DIPLOMSKA DELA ŠTUDENTOV 

 
Posebna priznanja študentom za diplomske naloge za študijsko leto 2017/18 sta dobili dve 
diplomantki. Komisija za priznanja je izbrala 2 diplomi, ki vsaka zase predstavljata 
pomembno in aktualno problematiko v živilski industriji. Obe poudarjata pomemben 
začetek in konec prehranske verige, torej surovine, tehnološko opremo v proizvodnji ter na 
koncu čim bolj varno hrano za potrošnika in čim manj obremenjeno okolje.  
 
Posebno priznanje NAJDIPLOMANTKA je dobila: 

Patricija ERDELA za diplomsko delo z naslovom: VPLIV PROCESNIH PARAMETROV CIP 
ČIŠČENJA NA MIKROBIOLOŠKO USTREZNOST ČISTOSTI AVTOCISTERN 
Komisija podeljuje priznanje za rezultate, za katere je malo objavljenih eksperimentalnih 
podatkov, so pa zelo pomembni za učinkovite prakse v podjetjih, tako z vidika varne 
proizvodnje hrane, kakor tudi okoljevarstva.  
Diplomantka je v svojem diplomskem delu spremljala čiščenje avtocistern s CIP čiščenjem ter 

določala spodnjo mejno vrednost koncentracije čistila, ki še zagotavlja ustrezno 

mikrobiološko učinkovitost. S tem je nakazala , da so v industriji nenehno možne izboljšave, 

tako glede varovanja okolja, učinkovitosti delovanja  kakor tudi finančnih prihrankov v 

podjetju. 

Naloga je bila izdelana v Pomurskih mlekarnah d.d. v Murski Soboti. 
Mentorica: Silva Hostnik, univ. dipl. inž. živilske tehnologije  
Somentorica: Valentina Houbar, univ. dipl. inž. živilske tehnologije, Pomurske mlekarne d.d. 
 
Posebno priznanje NAJDIPLOMANTKA je dobila: 

Sara KAUČIČ za diplomsko delo z naslovom: PRIMERJAVA VSEBNOSTI Na-NITRITA IN 
SENZORIČNIH LASTNOSTI HRENOVK IZ KONVENCIONALNE IN EKOLOŠKE PROIZVODNJE 
Komisija podeljuje priznanje za zanimivo raziskavo povezano s trendi v sodobni prehrani.   
Diplomantka je v svojem diplomskem delu obravnavala konvencionalno in ekološko 
proizvodnjo hrenovk ter se osredotočala na aditiv Na-nitrit v hrenovkah. Ugotavljala je tudi 
senzorične lastnosti končnih izdelkov. Naletela je na razkorak med tem, kaj potrošnik želi 
videti (lepo barvo, brezhiben zunanji videz) in kaj je morda bolj zdravo. Večkrat pa oboje ni 
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čisto združljivo, zato je potrebno iskati nove tehnološke rešitve in se čim bolj približati 
zdarvju prijaznim izdelkom in tudi pričakovanjem potrošnikov.  
Naloga je bila narejena v Kmetijski zadrugi Rače.  
Mentorica: mag. Metka SENEKOVIČ, dr. vet. med.  
Somentorica: Simona STERNAD VOGRIN, dr. vet. med., KZ Rače 
  
13.2 NAJ PODJETJE 
 
Za naj podjetje v študijskem letu 2017/18 smo izbrali KMETIJSKO ZADRUGO RAČE. 
 
Utemeljitev priznanja: KZ Rače in IC Piramida Maribor VSŠ sodelujemo praktično od 
ustanovitve Višje strokovne šole. Načini sodelovanja so različni, včasih bolj in včasih manj 
intenzivni. Ocenjujemo, da so bili vedno dobri, kvalitetni in strokovni.  Kadrovske strukture 
so se v preteklih letih v obeh ustanovah nekoliko spreminjale. Naše sodelovanje pa se je 
ohranjalo. Naši študenti v Kmetijsko zadrugo Rače hodijo na strokovne ekskurzije, opravljajo 
tam praktično izobraževanje, delajo  diplomske naloge in se tam tudi zaposlujejo. Že 
zaposleni sodelavci iz KZ Rače se pri nas na šoli občasno tudi izobražujejo. Sodelujemo tudi v 
skupnih aktivnostih, na tekmovanjih, na festivalih, na predstavitvah, na strokovnih srečanjih, 
pa morda še kje. Naše sodelovanje je pomenilo uspešno zaključeno praktično izobraževanje 
za več študentov ter obrodilo tudi 5 diplomskih nalog, od leta 2005 do danes.  
S Kmetijsko zadrugo Rače si želimo sodelovati tudi v prihodnje, na prav vseh zgoraj 
omenjenih področjih, vedno pa se bodo našle tudi nove ideje in predlogi.  
Pred enim tednom je ravnateljica VSŠ  Kmetijsko zadrugo Rače obiskala osebno skupaj s člani 
Društva živilskih in prehranskih strokovnih delavcev SV Slovenije, ki so ekskurzijo v Rače 
organizirali. Tole je povedala o obisku: »Bilo je zelo zanimivo poslušati njihovo strategijo in 
vizijo razvoja. Bilo pa je tudi prijetno gledati, kako so direktor, Simona, pa tudi tehnologinja 
Željka in naš diplomant in njihov zaposleni Boris Cebe skrbeli za pogostitev in s ponosom 
predstavljali svoje izdelke.« Vse to je zelo pomembno za krepitev medsebojnega 
sodelovanja. Sodelovanje pa vedno in povsod gradijo ljudje.  
Kmetijsko zadrugo Rače  smo iz zgoraj navedenih utemeljitev izbrali za NAJ PODJETJE v 
študijskem letu  2017/18 z željo po nadaljnjem dobrem sodelovanju. Priznanje je prevzel 
direktor, gospod Ivan Lenart.  
 
13.3 NAJ MENTORICI PREDAVATELJICI   

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 mentorici za študijsko leto 2017/18 sta Majda Herlič in Silva Hostnik. Obe predavateljici 
sodelujeta z višjo strokovno šolo vse od njenega začetka, torej že 19 let. Ga. Majda Herlič je 
predavateljica za predmetna področja prehrane in dietetike  ga. Silva Hostnik pa je 
predavateljica za predmetna področja povezana s tehnologijami rastlinskih živil in 
tehnologijami mleka in mlečnih izdelkov. Obe sta bili mnoga leta zaposleni v praksi.  
Ga. Majda Herlič je bila zaposlena v Univerzitetnem kliničnem centru v Mariboru, kjer se je 
ukvarjala s prehrano, dietetiko in področjem velikih  prehranskih obratov. Ga. Silva Hostnik 
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pa je na šolo prišla iz prakse, zaposlena je bila v Mlekarni Celeia Arja vas in v Vital-u v 
Mestinjah. 
V študijskem letu 2017/18 sta bili vsaka mentorici štirim diplomantom. Ga. Majda Herlič je 
bila do sedaj skupaj mentorica 42 diplomantom, ga. Silva Hostnik pa 41 diplomantom.  
 
13.4 NAJ MENTORICA IZ PODJETJA  

Priznanje NAJ MENTOR/NAJ MENTORICA  IZ PODJETJA podeljujemo letos drugič  mentorici iz 
podjetja, ki sodeluje kot somentorica pri  diplomskih delih naših študentov. 
 
Naj mentorica iz podjetja za študijsko leto 2017/18 je SIMONA STERNAD VOGRIN, dr. vet. 
med., iz KMETIJSKE ZADRUGE RAČE. 
Utemeljitev priznanja: Simona Sternad Vogrin je bila do sedaj mentorica iz podjetja petim 
študentom, diplomantom. V tem študijskem letu 2017/18 je bila somentorica, oziroma 
mentorica iz podjetja pri diplomski nalogi nagrajene diplomantke Sare Kaučič. V preteklih 
letih pa je sodelovala pri diplomskih nalogah s področja vloge zadrug kot vmesnem členu v 
mesno predelovalni verigi (to je bila diplomska naloga Borisa Cebeja leta 2012),  s študenti so 
raziskovali in spremljali izgubo mase pri govejih in prašičjih polovicah med hlajenjem (to sta 
bili diplomi Mojce Dolenc leta 2005 in Anje Doberšek leta 2011) ter se poglobili v 
označevanje hranilne vrednosti mesnih izdelkov (to je bilo diplomsko delo Andreje Fritz leta 
2016). Pri diplomah so sodelovale mentorice predavateljice iz šole mag. Metka Senekovič in 
dr. Blanka Vombergar.  
 
 
 

14  SODELOVANJE Z VISOKOŠOLSKIMI ZAVODI 
 

Že več let sodelujemo z Biotehniško fakulteto Oddelkom za biologijo UL predvsem pri 
raziskavah navadne in tatarske ajde ter pri razvoju novih izdelkov. Ta sodelovanja so 
potekala 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, Silva Golob in dr. Blanka Vombergar 
ter tudi nekaj študentov.  
 
Preko Erasmus+ aktivnosti smo vzpostavili sodelovanje s Prehrambeno biotehnološko 
fakulteto v Zagrebu, v letošnjem letu smo podpisali bilateralni sporazum. V Mariboru sta se 
srečali vodstvi  obeh institucij (ravnateljica VSŠ  in mednarodna koordinatorka iz naše VSŠ ter 
dekan in prodekani iz PBF). Gostje iz Zagreba so nam vrnili obisk iz preteklega leta. Našli smo 
nove možnosti za sodelovanje.  
 
Ravnateljica dr. Blanka Vombergar se je srečala z dekanom Fakultete za vede o zdravju v 
Izoli. Tema pogovora so bili prehodi študentov.  
 
Sodelovali smo tudi z Univerzo na Primorskem.  Njihova predstavnica, dr, Vita Poštuvan, je za 
študente prvega letnika izvedla predavanje o duševnem zdravju mladih. 
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Obiskala nas je predavateljica iz Tehnološke fakultete v Mostarju. Našli smo nekaj skupnih 
možnosti za sodelovanje, naredili smo tudi nekaj vzorcev.  
 
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, Turistico v Portorožu, Fakulteto za vede o zdravju v Izoli, itd.).  

 
Predavatelji so sodelovali tudi na slovenskih in mednarodnih konferencah in simpozijih ter 
bili uspešni pri objavah prispevkov v revijah, zbornikih in drugih publikacijah. 
 
Izpostavili bi sodelovanje na mednarodnem znanstvenem simpoziju MuseoEurope, ki je bil v 
Pokrajinskem muzeju v Mariboru oktobra 2017. Sodelovali smo z dvema prispevkoma (na 
temo konoplje mag. Neva Malek, na temo ajde dr. Blanka Vombergar, Stanko Vorih in Marija 
Horvat).  
 
Zelo odmevno je bilo za šolo tudi sodelovanje na EuroIBRI v Trbižu, to je evropskem 
simpoziju o ajdi. Predstavili smo se z novo razvojno linijo ajdovih izdelkov z užitnimi cvetovi, 
ki je  bila zelo opažena na srečanju.  
 
V letošnjem letu smo navezali tudi sodelovanje s Tehnološko fakulteto v Novem Sadu. 
Računamo na nadaljnje sodelovanje.  
 
 

15 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 je tudi članica uredniškega odbora 
revije Slaščičarstvo.  

- Imeli smo več objav v reviji Pet zvezdic.  
- 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 hrane 16. oktober 2017, 60. obletnica zavoda, tekmovanju KBŠ na šoli, podelitvi 
diplom, itd.) V vseh so bili predstavljeni dogodki na šoli  ali projekti, ki jih izvajamo. 
Sodelovalo je več sodelavcev šole.  

- Na šoli smo imeli nekajkrat ekipo RTV Slovenija, posneli so prispevke ob obisku japonskih 
mojstrov ajdovih rezancev, 60 letnici šole, tekmovanju Konzorcija biotehniških šol pri nas 
na šoli, itd.  
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- Junija 2018 je v sodelovanju z založbo Kmečki glas je izšla dopolnjena izdaja knjige 
Ajda/Buckwheat (v slovenskem in angleškem jeziku). To je že četrta knjiga iste seriji. Leto 
poprej je izšla knjiga Ječmen/Barley, še pred tem pa knjigi Proso/Millet in  
Ajda/Buckwheat. Avtorji knjige so 3 sodelavci iz šole dr. Blanka Vombergar, Marija Horvat 
in Stanko Vorih ter dr. Ivan Kreft iz Inštituta za nutricionistiko. Večina izdelkov je plod 
lastnega raziskovalnega dela in je bila narejena na šoli. Promocija knjige je bila tudi na 
Radgonskem sejmu.  

 
 

16 ZALOŽNIŠKA DEJAVNOST 
 

Izdaja študijske literature, gradiv in druge strokovne literature daje naši višji šoli 
pomembno prepoznavnost.  

 
16.1 ŠTUDIJSKA GRADIVA 
 
V obdobju od oktobra 2017 do maja 2018 so izšla študijska gradiva za študente višje šole 
(seznam študijskih gradiv je v prilogi poročila). Študijska gradiva so za vse predmete 1. in 2. 
letnika (skripte za predavanja in navodila za vaje). Avtorji študijskih gradiv so predavatelji 
višje šole. Nekatera gradiva so izšla tudi preko projekta Impletum. V študijskem letu 2017/18 
smo vsa izdana študijska gradiva  vnesli v bazo COBISS, opremili z ISBN  kodo ter oddali 
obvezne izvode v NUK Ljubljana.  
 
Ker v slovenskem jeziku ni veliko strokovne literature s področja živilstva in prehrane, 
menimo, da so študijska gradiva pomemben vir strokovnih informacij in podatkov. Prav tako 
so predavatelji v njih vnesli vse aktualnosti s področja posameznih živilskih tehnologij, tudi 
novo živilsko in prehransko zakonodajo in smernice EU. 
 
Študijska gradiva je izdala šola v enotni obliki, v nakladi 20-70 izvodov, za interno uporabo. 
Vsa študijska gradiva so bila študentom na razpolago pred pričetkom predavanj za 
posamezni predmet v šolski papirnici. Vsa gradiva imajo enako naslovno podobo. 
 
16.2 DRUGE PUBLIKACIJE  
 
V študijskem letu 2017/18 so izšle še druge publikacije: 
 
a) September 2017: BILTEN VIŠJE STROKOVNE ŠOLE 2017/18 (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 2017 je že petnajsto leto zapored izšel zbornik z 
naslovom ŽIVILSTVO IN PREHRANA DANES IN JUTRI 16, 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  
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povzetki diplomskih nalog za študijsko leto 2017/18 ter seznam študijskih gradiv VSŠ iz 
preteklega študijskega leta 2017/18.  
 
c) Začetek oktobra 2017: 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 2018: 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. 
 

 
 
17  IZOBRAŽEVANJA IN STALNA STROKOVNA IZPOPOLNJEVANJA   
      PREDAVALJEV IN DRUGIH STROKOVNIH DELAVCEV 
 

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 nekaj izobraževanj, ki so bila skupinska za celoten kolektiv ali del kolektiva: 
- junija smo se udeležili strokovne ekskurzije na Brač (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 +), 
- izobraževanj s področja pedagoških spretnosti, psihologije, metodike in didaktike (za 

celoten kolektiv ICP) 
- druga izobraževanja.  

 
 
18  IZOBRAŽEVANJA ZA TRG DELA IN STROKOVNO JAVNOST 
 
V študijskem letu 2017/18 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 2017/18.  
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19 RAZISKOVALNA DEJAVNOST 
 

Raziskave potekajo v okviru dela na šoli, v okviru projektnega dela ter v okviru diplomskih 
nalog. Nekaj aktivnosti poteka na šoli, nekaj pa v sodelovanju s podjetji in za potrebe 
podjetij, zavodov in obrtnikov na sedežih njihovih podjetij. Opravljajo jih zaposleni na šoli in 
študentje, pod vodstvom mentorjev – predavateljev in somentorjev iz podjetij.  
 
Nekateri predavatelji sodelujejo tudi z univerzitetnimi institucijami in v projektih fakultet ter 
v projektih podjetij. S 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. Menimo, da bi se lahko na šoli odvijalo več raziskovalnega dela, 
katerega nosilci bi bili predavatelji. 

 
 
20 INFORMIRANJE  
 
20.1 INFORMIRANJE NA VIŠJI ŠOLI 
 
Informiranje študentov je potekalo na več načinov:  
-    osebno (preko referata, ravnateljice, vodje izrednega študija, tajništva, predavateljev - v 
prostorih šole), 
-    preko šestih 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. 
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20.2  INFORMATIVNI DAN ZA SREDNJEŠOLCE IN ODRASLE 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 2018/19. 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. 
 
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 SV 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 
februarja 2018. Organizirali smo ga s skupino predavateljev in drugih sodelavcev višje šole 
ter s študenti, ki so predstavili tudi svoje delo in projekte.  
 
Postopki prijav, evidenc in vpisa potekajo v sodelovanju z Višješolsko prijavno službo MIZŠ 
od julija do konca septembra 2018 preko referatov za ŠŠZ za redni in izredni študij.  

 

 

21  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 2017/18 nismo imeli študentov, ki bi  imeli status kategoriziranega 
športnika. Diplomiral je naš uspešen študent, kategoriziran športnik, strelec,  v preteklih letih 
s statusom na šoli Kevin Venta. Diplomsko nalogo je posvetil prehranjevanju športnikov 
strelcev.  
 
 

22 ŠTUDENTSKA SKUPNOST 
 
Študenti na Višji strokovni šoli tvorijo študentsko skupnost. V študijskem letu 2017/18 so 
izvolili predstavnike letnikov, ter oblikovali študentski svet. Študentski svet sestavljajo 2 
študenta 1. letnika Edina Delibašić in Maio Ornik (oba redni študij), 2 študentki 2. letnika 
Sara Bosilj in Ines Kokot (obe redni študij) ter študentka izrednega študija Larisa Fišer.  
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Predsednica študentskega sveta v tem študijskem letu je bila Edina Delibašić.  
 
Predstavniki študentov v svetu zavoda so v letu 2017/18 so bili Nataša Dojnik, Sara Bosilj in 
Monika Meško (2. letnik – redni študij). 
Predstavniki študentov v strateškem svetu VSŠ so bili Larisa Klemen (redni študij) in Anja 
Kekec (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 Lili Frece, izredne pa Kuserbanj Gradišek Iveta.  
 
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 VSŠ, na povabilo ravnateljice pa se je sestal tudi 
razširjen študentski svet, na katerem so sodelovali še predstavniki letnikov rednega in 
izrednega študija ter vsi študentje, ki delujejo v organih šole.  
 
Zelo aktivno in konstruktivno so sodelovali študenti tudi ob zunanji evalvaciji VSŠ. 
 
Študenti so sodelovali tudi na prireditvah in v  drugih aktivnostih na šoli. Sodelovali so tudi 
kot prostovoljci.   
 
Ravnateljica VSŠ in predsednica ŠS sta redno spremljali tudi dogajanja krovne Študentske 
organizacije Slovenije (ŠOS).  
 
 

23 MEDNARODNE AKTIVNOSTI 
 
23.1 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) 
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g) S kolidžem za mehaniko in tehnologijo iz Olaine (Latvija) (Olaines Mehānikas un 
tehnoloģijas koledža) 

h) Prehrambeno biotehnološko fakulteto iz Zagreba (Hrvaška) – v teku (še ni podpisan) 
 
V študijskem letu 2017/18  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 zelo uspešni. Julija 2018 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.   
 
V  študijskem letu 2017/18 smo novembra in decembra 2017 izvedli aktivnosti za izbor 
kandidatov.   
 
Mobilnosti so v tem letu zelo dobro potekale z Latvijo, Španijo, Francijo, Portugalsko, Irsko, 
Nemčijo in Hrvaško. Izvedli smo 10 mobilnosti zaposlenih s pomočjo sredstev iz razpisnega 
leta 2017 in 2018 ter s pomočjo sredstev Skupnosti VSŠ. Študentske mobilnosti izvajamo iz 
sredstev, ki jih je na razpisu leta 2017 in 2018 pridobila naša Višja strokovna šola, nekaj pa 
tudi iz sredstev,ki jih je pridobila Skupnost višjih strokovnih šol.  
 
31. julija 2018 se je zaključil projekt Erasmus+ KA 103 iz razpisanega leta 2016. Konec julija je 
bilo oddano poročilo o delu na projektu na CMEPIUS in je bilo ocenjeno s 94 točkami od 100 
možnih, ker je izjemen uspeh za našo VSŠ in naše mednarodno sodelovanje.  
 
 
A) Izvedene mobilnosti 
 
Mobilnost zaposlenih z namenom usposabljanja v akciji KA103 Erasmus +  

Ime in priimek  Obdobje mobilnosti Država, kraj  in institucija 

Blanka Vombergar 7. do 11. maj 2018 Nemčija, Berlin, ILC Berlin 

Rosvita Arzenšek 

Pinter 
21. do 25. maj 2018 Irska, Dublin, Atlantic Language School  

Zdenka Masten 21. do 25. maj 2018 Irska, Dublin, Atlantic Language School  

Polonca Leskovar 

Mesarič 
21. do 25. maj 2018 Irska, Dublin, Atlantic Language School  

Oto Težak 4. do 6. junij 2018 Portugalska, Viseu,  Politehniški inštitut 

Gregor Sok 4. do 6. junij 2018 Portugalska, Viseu,  Politehniški inštitut 

Neva Malek 20. do 24. avgust 2018 Hrvaška, Nin, Solana Nin d.o.o.  

Vesna Poštuvan 20. do 24. avgust 2018 Hrvaška, Nin, Solana Nin d.o.o. 
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Mobilnosti študentov za namen prakse v akciji KA103 Erasmus + 

Ime in priimek  Obdobje mobilnosti Država, kraj  in institucija 

Vanesa Brezinšek junij – avgust  2018 
Španija, Tenerife,  Grand Muthu Golf Plaza 

Resort S.A. 

Sandi Rozman junij – avgust  2018 
Španija, Tenerife,  Grand Muthu Golf Plaza 

Resort S.A. 

 
Na področju mednarodnih aktivnosti v Erasmus + sodelujemo tudi s Skupnostjo VSŠ, v 
preteklem študijskem letu sta s tem sredstvi izvedla mobilnost dr. Blanka Vombergar in 
Davorin Urih. 
 
B) Pridobljena sredstva 

 
Kandidirali smo za sredstva za mobilnosti v okviru razpisa Erasmus + Ključne aktivnosti KA 
103 za leto 2017 in bili uspešni. Pridobili smo sredstva v višini 38.300 evrov, skupno za 28 
mobilnosti. 
 
Odobrene mobilnosti v akciji KA103 Erasmus + Razpis 2018  

Namen Število oseb 

(štev. dni) 

Denarna sredstva v evrih 

 

Praksa študenti 
8  

(660 dni) 
11.000,00 

Mobilnost zaposlenih z 

namenom poučevanja in 

usposabljanja 

20  

(30 +70 dni) 

 (6 poučevanje + 

14 usposabljanje) 

17.500,00 

Odobrena sredstva za 

organizacijo vseh mobilnosti 
28 9.800,00 

 
 

C) Tuji predavatelji na naši VSŠ 
V mesecu septembru 2017 sta nas obiskali predavateljici s Kolidža za mehaniko in 
tehnologijo iz Olainea (Latvija), Marita Strādere in Anastasia Jēgermane, v mesecu decembru 
smo gostili štiričlansko delegacijo iz Prehrambeno biotehnološke fakultete v Zagrebu (dekan 
dr. Damir Ježek,  prodekan za mednarodno sodelovanje dr. Antonio Starčević, prodekanica 
za znanost dr. Jadranka Frece in prodekan za poučevanje dr. Zvonimir Šatalić. V juniju 2018 
smo gostili Corinne Samouille iz Kmetijske šolo LEGTA  iz Toulousa (Francija),  v septembru 
2018 pa smo ponovno gostili predstavnike s Kolidža za mehaniko in tehnologijo iz Olainea 
(Latvija), obiskali so nas Svetlana Pomozova, Tatjana Rezņika, Laura Žorža in Oskars Platnieks. 
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23.2 ERASMUS+  PARTNERSKE DRŽAVE 
 
Leta 2015 smo kandidirali za sredstva v okviru Erasmus+ Ključne aktivnosti 107 in bili 
uspešni. Pridobili smo sredstva v tem projektu. Podpisali smo sporazum z Nacionalno 
agencijo CMEPIUS o dotacijah za Erasmus+ mobilnosti zaposlenih v KA 107 partnerske 
države. Projekt se je zaključil 31. Julija 2017. 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 – 
september 2016). Projekt se je zaključil 31. 7. 2017. Oddali smo končno poročilo. Poročilo je 
bilo s strani CMEPIUSA ocenjeno s 84 točkami od 100 možnih, kar je izjemno dober rezultat.  
 
V letošnjem letu so nam predstavniki iz Univerze Kangwon vrnili obisk. Na šoli so bili gostje 
od 18. do 21. junija 2018 (prof. dr. Cheol Ho Park z delegacijo - Nacionalna univerza 
Kangwon, Koreja).  
 
Aktivnosti na področju mednarodnega sodelovanja v okviru Erasmus+ je v tem letu opravljala 
mednarodna koordinatorka Polonca Leskovar Mesarič. 
 
 
23.3 DRUGE MEDNARODNE AKTIVNOSTI  

 
A) V torek 12. septembra 2017 je naš center obiskal japonski veleposlanik nj. eksc. g. Keiji 
Fukuda.  Veleposlanika je spremljala njegova soproga, gospa Akemi Fukuda ter g. Hironao 
Ohashi, prvi sekretar, vodja sektorja za odnose z javnostmi in kulturo.  Sodelovanje šole z 
japonskimi strokovnjaki in znanstveniki, ki delajo na področju ajde, poteka že več kot 10 let.  
  
Japonski veleposlanik je želel spoznati našo šolo in naše delo na področju razvoja ajdovih 
izdelkov. Hkrati je najavil 15-člansko delegacijo japonskih mojstrov izdelave ajdovih rezancev, 
ki nas bodo obiskali konec novembra oz. v začetku decembra. Gostom smo predstavili delo 
na šoli, razkazali pekarske in slaščičarske delavnice,  ter predstavili izdelke iz navadne in 
tatarske ajde, ki jih delamo na šoli. Predstavili smo jim tudi knjigo AJDA/BUCKWHEAT, ki je 
izšla pri Založbi Kmečki glas in je plod dela šolskih strokovnjakov v sodelovanju s prof. dr. 
Ivanom Kreftom iz Inštituta za nutricionistiko.  
 
B) V četrtek, 30. 11. 2017 ob 12.00 je na šolo obiskalo 16 japonskih mojstrov ajdovih 
rezancev iz dveh japonskih združenj iz Tokia in Fukušime. Na približno enourni 
demonstracijski delavnici so prikazali skrivnostne postopke izdelave ajdovih rezancev 
»soba«. Rezanci, ki so del nesnovne kulturne dediščine Japonske, se bodo tudi degustirali. 
Demonstracija bo potekala v kletni avli. Dogodek je potekal v sklopu prireditev ob 60 letnici 
Izobraževalnega centra Piramida Maribor, ter kot spremljevalni dogodek ob razstavi DEBATA 
O KUHINJI – KITCEN DEBATE v organizaciji Pokrajinskega muzeja Maribor.  
Prisoten je bil tudi japonski veleposlanik v Sloveniji, nj. eksc. g. Keiji Fukuda s sodelavci. 
 
C) V letošnjem letu so potekala intenzivna sodelovanja z IBRO – International Buckwheat 
Research Association. Na kongresu v J Koreji je bilo sprejeto, da bo IBRA praznovala dan ajde 
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vsako leto 3. septembra.  Več stikov za sodelovanje smo z IBRO vzpostavili vzpostavili v 
Trbižu v Italiji na evropskem kongresu o ajdi.  
 
D) V stiku smo s prof. dr. Jacekom Kwiatkowskim iz University of Warmia and Mazury in 
Olsztyn, iz Poljske. Profesor nas je že obiskal na šoli. Predvsem so ga zanimali naši tehnološki 
dosežki pri razvoju ajdovih test. Zainteresirani smo za nadaljnje sodelovanje. 
 
E)Junija 2018 nas je obiskal dr. Meiliang Zhou iz Kitajske, sodelavec  Akademije za kmetijske znanosti. 

F) V tem letu smo dobili povabilo iz Indije za sodelovanje in predstavitev našega 
raziskovalnega dela na 14. svetovnem simpoziju o ajdi na Univerzi Shilong v Indiji.  
 
G) V tem letu smo dobili tudi povabilo iz Univerze Kangwon za sodelovanje in predstavitev 
svojih dosežkov ob obletnici IBRE (Int. Buckwheat Research Association) v J Koreji.  

 
 
24 KAKOVOST NA VIŠJI ŠOLI IN EVALVACIJA DELA 
 
V študijskem letu 2017/18  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. Na predlog članov komisije pa se je med letom 
odločila še za nekaj novih področij evalvacij. Rezultati so v nadaljevanju.  
 
Temelji zagotavljanja in ugotavljanja kakovosti na šoli so navedeni v nadaljevanju: 
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 od 2011/12  do 2017/18 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 od 2011/12 do 
2017/18.  
b) Študenti so po končanih modulih - na koncu zimskega semestra (januar 2018) in na koncu 
letnega semestra (april, maj 2018)  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 prejmejo ocenitve 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 2018). Lestvica 
ocenjevanja je od 1 do 5.  
c) Predavatelji v poročilu o izvajanju predmeta tudi svoje delo samoevalvirajo (do konca 
študijskega leta). V juliju 2018 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 
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2009/10, 2010/11 2012/13. 2013/14, 2014/15, 2015/16, 2016/17 in v 2017/18 (v tem 
poročilu podajamo rezultate), za 2011/12 pa ta samoevalvacija ni bila izvedena.  
d) Študente rednega in izrednega študija 1. in 2. letnika smo anketirali o zadovoljstvu z 
organizacijo in izvajanjem pedagoškega procesa na šoli (april, maj, junij 2018). Uporabili 
smo vprašalnik projekta Impletum (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 2017/18 so predstavljeni običajno jeseni ob koncu  
študijskega leta.   
e) Junija 2018 je bila izvedena anketa o zadovoljstvu zaposlenih oziroma vseh, ki sodelujejo 
pri izvedbi izobraževalnega procesa na VSŠ. Rezultati ankete so bili predstavljeni septembra 
2018 na komisiji za spremljanje in zagotavljanje kakovosti ter na PZ. Lestvica ocen je od 1 do 
5.  
f) Anketa o izvajanju praktičnega izobraževanja (za študente) v študijskem letu 2017/18 je 
bila izvedena poleti in jeseni 2018 (od junija do septembra) za študijsko leto 2017/18. 
Organizatorici za PI Vesna Poštuvan in Silva Hostnik sta obdelano anketo oddali septembra 
2018.  
g) 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.  
h) V letošnjem študijskem letu smo opravili tudi evalvacijo praktičnega izobraževanja med 
mentorji v podjetjih.  
i) Anketiranje diplomantov je bilo nazadnje opravljeno v študijskem letu 2015/16, v tem 
študijskem letu ankete nismo opravljali.  
j) med predavatelji smo opravili tudi popolnoma na novo (na predlog komisije za spremljanje 
kakovosti) oceno generacije študentov. Opažamo namreč, da se študenti iz leta v leto 
spreminjajo, so bolj ali manj zainteresirani za študij in delo, imajo svoje želje in potrebe, 
aktivno ali manj aktivno hodijo na predavanja in vaje ter tudi bolj ali manj zainteresirano 
sodelujejo v pedagoškem procesu. Ta podatek nam bo morebiti v pomoč in informacijo pri 
pripravi na pedagoški proces.  
k) Na VSŠ smo opravili tudi notranje presoje za področja referat za ŠŠZ, delovanje aktiva 
rehnologije in prehrane ter knjižnice. Notranje presoje potekajo septembra 2018 in bodo 
znane do konca septembra.  
l) Konec januarja 2013 ter februarja 2018 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 
spomladi 2018, pred tem pa je komisija NAKVIS-a naše delo v poročilu zelo dobro ocenila.  
m) Imamo tudi pet zunanjih evalvatorjev NAKVIS-a.  
 
24.1 REZULTATI ŠTUDENTSKE ANKETE OCENJEVANJA PREDAVATELJEV 
 
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 
pridobitve iz P, SV in LV, ustreznost študijskih gradiv oz. literature in spodbujanje k 
razmišljanju in samostojnemu delu. 
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Rezultati študentske ankete ocenjevanja predavateljev so podani v nadaljevanju. Lestvica 
ocenjevanja od 1 do 5. 
 
REDNI ŠTUDIJ   
2017/18:  
1. letnik št. aktivnih študentov 40 (od 54 vpisanih) - (n = 28) 
2. letnik št. aktivnih študentov 20 (od 20 vpisanih) -  (n = 18) 
2016/17:  
1. letnik št. aktivnih študentov 40 (od 50 vpisanih) – (n = 37  1. Letnik zimski semester; n=25  1. Letnik 
letni semester) 
2. letnik št. aktivnih študentov 31 (od 31 vpisanih) -  (n = 27  2. Letnik zimski semester; n= 27  2. Letnik 
letni semester  
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)   
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) 
2013/14:  
1. letnik št. aktivnih študentov 44 (n = 38  1. Letnik)  
2. letnik št. aktivnih študentov 26  (n = 19  2. Letnik) 

 
ŠTUDIJSKO 
LETO 

Povprečna 
ocena vseh 
predavateljev 
1. letnika 

Najvišja 
ocena  

Najnižja 
ocena 

Povprečna 
ocena vseh 
predavateljev 
2. letnika 

Najvišja 
ocena 

Najnižja 
ocena 

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 

2016/2017      3,96 4,66 2,75     4,51 4,93 3,63 

2017/18     4,08 4,68 2,62     4,39 4,86 3,58 
 

Anketo je izvedel in obdelal referat za študijske in študentske zadeve za redni študij (Irena 
Vračko), zbrala in uredila pa komisija za spremljanje in zagotavljanje kakovosti.  
 

IZREDNI ŠTUDIJ   
2017/18: število vpisanih 22, število anketiranih 11 (50 %) 



IC PIRAMIDA Maribor Višja strokovna šola: Poročilo o delu in samoevalvacijsko poročilo Višje strokovne šole na 
Izobraževalnem centru Piramida Maribor v študijskem letu  2017/18  

 54 

2016/17: število vpisanih 25, število anketiranih 8 (32 %) 
2015/16: število vpisanih 25, število anketiranih 13 (52 %) 
2014/15: število vpisanih 22, število anketiranih 12 (55 %) 
2013/14: število vpisanih 25, število anketiranih 15 (60 %) 

 
ŠTUDIJSKO 
LETO 

Povprečna 
ocena vseh 
predavateljev 
1. letnika 

Najvišja 
ocena  

Najnižja 
ocena 

Povprečna 
ocena vseh 
predavateljev 
2. letnika 

Najvišja 
ocena 

Najnižja 
ocena 

2008/09 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    
2016/17 4,53 5,00 3,25    
2017/18 4,65 4,84 4,24    
Opomba 1: Od študijskega leta 2009/10 se opravlja anketiranje v celotni skupini, saj študentje obeh letnikov 
združeno poslušajo hkrati iste module.  
 

Anketo je izvedla in obdelala Silva Hostnik, vodja izrednega študija; zbrala in uredila pa 
komisija za spremljanje in zagotavljanje kakovosti.  
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24.2 REZULTATI ANALIZE SAMOEVALVACIJE PREDAVATELJEV, INŠTRUKTORJEV IN 
LABORANTOV VIŠJE ŠOLE V ŠTUDIJSKEM LETU 2016/17 TER PRIMERJAVA S PRETEKLIMI 
ŠTUDIJSKIMI LETI 
 
V 2017/18 smo imeli 29 predavateljev, od tega jih je 27 izvajalo pedagoški proces, 4 inštruktorje (ena 
je tudi predavateljica) in 6 laborantov.  
Samoevalvacijo je opravilo 19 od 27 predavateljev (70,37 %) in 1 od 4 inštruktorjev ter 3 od 6 
laborantov (50 %). Skupaj to pomeni, da je samoevalvacijo opravilo 23 od 37 predavateljev, 
inštruktorjev in laborantov (skupaj), to je 62,16 %. 
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 % 

2016/17 
Povpreč
na 
ocena 
(n=28 
od 31) 
oz. 90,3 
% 

2017/18 
Povprečna 
ocena 
(n=19 od 
27) oz. 
70,37 % 

1 Način podajanja 
snovi na P, SV in 
LV 

4,43 4,35 4,48 4,48 4,48 4,63 4,54 
 

4,57 
 

2 Uporaba 
primerov iz 
prakse in 
povezanost s 
prakso 

4,48 4,46 4,80 max 4,64 max 4,52 4,73 4,67 4,75 

3 Pestrost 
uporabe učnih 
metod 

4,11 min 4,11 min 4,31 min 4,21 4,36 4,62 4,52 4,33 

4 Angažiranost in 
prizadevnost 
predavatelja 

4,56  
max 

4,67 max 4,66 4,77 4,74max 4,92max 4,83 
max 

4,84max 

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

3,9* 4,19* 4,42 4,25 4,24min 4,44 4,36 4,23 

6 Ustreznost 
študijskih gradiv 
oz. literature 

4,14 4,14 4,32 4,17 min 4,26 4,35min 4,31 
min 

4,13min 

7 Spodbujanje k 
razmišljanju in 
samostojnemu 
delu 

4,36 4,57 4,50 4,54 4,48 4,78 4,55 4,54 

 Povprečna 
ocena 

4,28 4,36 4,50 4,44 4,44 4,64 4,54 4,48 

 

Laboranti so se v povprečju ocenili 4,49 (leto poprej 4,59, dve leti prej 4,95).  
Predavatelji so svojo angažiranost in prizadevnost ter povezavo s prakso najvišje ocenili, kar 
pomeni, da je njihova prizadevnost in odgovornost za delo visoka. Najnižjo oceno pa so dali 
ustreznosti študijskih gradiv že tretje leto zapored, 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.  
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Najnižja skupna ocena, s katero se je ocenil predavatelj, je bila 3,7; najvišja 5,0. 
Najnižja ocena pri posameznem odgovoru v anketi je bila 3, najvišja 5. Z oceno 2 in 1 se ni 
ocenil nihče. 
Rezultate je zbrala in obdelala ravnateljica VSŠ, zbrala in uredila pa Vesna Poštuvan, komisija 
za spremljanje in zagotavljanje kakovosti.  
 
24.3 REZULTATI O ZADOVOLJSTVU ŠTUDENTOV Z DELOM NA VIŠJI ŠOLI 
 
Anketiranje študentov  sta opravili: Irena Vračko (za redni študij) in Silva Hostnik (za izredni 
študij).  
Anketo je izpolnilo: 

- V študijskem letu 2017/18  14  študentov 1. letnika - redni študij (skupaj 40  aktivnih vpisanih 
v 1. letnik od 54 vpisanih) in 15 študentov  2. letnika - redni študij (od 20 vpisanih v 2. letnik, 
tudi aktivnih je vseh 20 študentov), ter 11 od 22 vpisanih izrednih študentov ŽP.  

- V študijskem letu 2016/17  27  študentov 1. letnika - redni študij (skupaj 40  aktivnih vpisanih 
v 1. letnik od 50 vpisanih) in 25 študentov  2. letnika - redni študij (od 31 vpisanih v 2. letnik, 
tudi aktivnih je vseh 31 študentov), ter 8 od 25 vpisanih izrednih študentov ŽP.  

 

Področja ocenjevanja/  
 
 

1. letnik 2. letnik Izredni  študij 

primerjava med študijskima letoma  2016/17  2017/18  2016/17  2017/18    2016/17 
 
         

  2017/18 

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

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

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

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

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

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

Spletna stran šole je uporabna. 3,7 3,0 4,3 3,7 4,6 4,4 

V šoli sem imel/a možnost uporabljati internet. 4,0 4,5 3,8 3,5 4,6 4,7 

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

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

Študijska gradiva predavateljev so bila ustrezna.  4,2 3,8 4,3 4,3 4,8 4,7 

V knjižnici je dovolj strokovne literature in virov. 3,6 4,2 4,2 4,3 4,6 4,7 

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

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

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

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

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

Uradne ure referata so ustrezne. 3,9 3,3 4,3 3,1 4,8 4,5 

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

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

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

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

Organizacija praktičnega izobraževanja je bila 
ustrezna. 

3,8 4,2 4,3 3,5 4,9 4,9 
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Na  praktičnem izobraževanju sem opravljal/a  
ustrezna strokvona dela in prisobil/a delovne 
izkušnje. 

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

Spremljanje praktičnega izobraževanja s  
strani šole je bilo ustrezno. 

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

Dosedanji študij je izpolnil moja pričakovanja. 4,1 3,6 4,6 3,5 4,5 4,7 

POVPREČJE 3,94 3,91 4,32 3,97 4,69 4,73 

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

Število anketiranih: 
Študijsko leto N Število vseh 

vpisanih študentov 
% glede na vpisane 

študente 
2009/10 34 135 25 

2010/11 38 145 26 

2011/12 32 111 29 

2012/13 26 70 37 

2013/14 40 75 53 

2014/15 45 69 65 

2015/16 42 60 70 

2016/17 25 50 50 

2017/18 14 54 26 

 
Anketa o šoli in študijskem procesu 2017/2018 za 1. letnik rednih študentov je bila izvedena v maju 
2018. 

 
Posamezne trditve so študentje ocenjevali na 5-stopenjski lestvici od 1 do 5.  

Sploh se ne strinjam – ocena 1 
Se ne strinjam – ocena 2 
Deloma se strinjam – ocena 3 
Pretežno se strinjam – ocena 4 
Popolnoma se strinjam – ocena 5 
Odgovor ne vem se pri izračunu povprečne ocene ni upošteval.  

Zbral, obdelal in pripravil:  
Referat za redni študij (ga. Irena Vračko) ter komisija za spremljanje in zagotavljanje kakovosti. 
Zap. 
št. 

Področja ocenjevanja 
 

Povprečne 
ocene 

2010/11 

Povprečne 
ocene 

2011/12 

Povprečne 
ocene 

2012/13 

Povprečne 
ocene 

2013/14 

Povprečne 
ocene 

2014/15 

Povprečne 
ocene 

2015/16 

Povprečne 
ocene 

2016/17 

Povprečne 
ocene 

2017/18 

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

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

2.  Obveščanje je bilo ustrezno 
(oglasna deska, bilten, 

4 3,9 3,6 4,0 4,2 4,0 4,0 4,0 
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2. letnik redni študij 

Na vprašanje: »Če bi se še enkrat vpisovali na višjo šolo, ali bi izbrali ponovno Izobraževalni 
center Piramida Maribor Višjo strokovno šolo«, so študenti v prvem letniku redni študij 
odgovorili:  

 

predavatelji pri svojih 
predmetih, itd.). 

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

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

4.  Spletna stran šole je 
uporabna. 

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

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

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

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

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

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

3,7 3,9 3,6 3,9 3,8 3,5 4,2 3,8 

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

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

9.  Pomoč knjižničarke v 
knjižnici je ustrezna.  

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

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

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

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

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

12.  Uradne ure referata so 
ustrezne. 

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

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

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

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

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

15.  Organizacija praktičnega 
izobraževanja je bila ustrezna. 

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

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

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

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

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

18.  Dosedanji študij je izpolnil 
moja pričakovanja. 

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

i. S
k
u
p
a
j 

Povprečna vrednost 
celotnega sklopa vprašanj 

3,76 
 

3,96 3,62 3,96 3,93 3,73 3,94 3,91 
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 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 

Da   79 % 81 % 79 % 
 

60 % 82,5 % 75 % 62 % 71 % 83 % 

 

Nam lahko zaupate zakaj?  
a) Da, ker je zanimiv študij, zanimiv program 
b) Ne – 17  % 

 
24.3.2 REDNI ŠTUDIJ – 2. LETNIK 
 
2. letnik redni študij – povprečne ocene zadovoljstva po posameznih študijskih letih 

Anketa o šoli in študijskem procesu 2017/2018 za redne študente 2. letnika, je potekala aprila 
2018. 
 

Število anketiranih: 
Študijsko leto N Število vseh vpisanih 

študentov 
% glede na vpisane 

študente 

2009/10 41 45 91 

2010/11 25 26 96 

2011/12 25 27 93 

2012/13 21 28 75 

2013/14 20 26 77 

2014/15 27 35 77 

2015/16 29 46 63 

2016/17 24 31 77 

2017/18 15 20 75 

 
Posamezne trditve so študentje ocenjevali na 5-stopenjski lestvici od 1 do 5.  

Sploh se ne strinjam - ocena 1 
Se ne strinjam - ocena 2 
Deloma se strinjam - ocena 3 
Pretežno se strinjam - ocena 4 
Popolnoma se strinjam – ocena 5 
Odgovor ne vem se pri izračunu povprečne ocene ni upošteval.  

Zbrali, obdelali in pripravili:  
Referat za redni študij ter komisija za spremljanje in zagotavljanje kakovosti 

 

 
 
zap. 
št.  

Področja ocenjevanja 
 

Povprečna 
ocena 
2010/ 
11 

Povprečna 
ocena 
2011/12 

Povprečna 
ocena 
2012/ 
13 

Povprečna 
ocena 
2013/ 
14 

Povprečna 
ocena 
2014/15 

Povprečna 
ocena 
2015/16 

Povprečna 
ocena 
2016/17 

Povprečn
a ocena 
2017/18 

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

4,2 3,04 4,0 4,1 3,6 4,5 4,3 4,5 
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2.  Obveščanje je bilo 
ustrezno (oglasna deska, 
bilten, predavatelji pri svojih 
predmetih, itd.). 

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

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

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

4.  Spletna stran šole je 
uporabna. 

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

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

3,6 3,5 3,2 2,3 2,4 3,8 3,8 4,7 

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

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

7.  Študijska gradiva 
predavateljev so bila 
ustrezna.  

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

8.  V knjižnici je dovolj 
strokovne literature in virov. 

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

9.  Pomoč knjižničarke v 
knjižnici je ustrezna.  

3,6 3,9 4,5 4,1 2,9 3,7 4,3 4,8 

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

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

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

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

12.  Uradne ure referata so 
ustrezne. 

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

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

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

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

4.0 3,7 3,1 3,7 3,0 4,0 4,4 4,9 

15.  Organizacija praktičnega 
izobraževanja je bila 
ustrezna. 

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

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

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

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

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

18.  Dosedanji študij je 
izpolnil moja pričakovanja. 

3,6 3,9 3,6 3,76 3,9 4,1 4,6 4,7 

sku
paj 

Povprečna vrednost 
celotnega sklopa vprašanj 

3,81 
 

3,79 3,58 3,60 
 

3,17 4,12 4,32 4,73 

 
2. letnik redni študij 
Na vprašanje: »Če bi se še enkrat vpisovali na višjo šolo, ali bi izbrali ponovno Izobraževalni 
center Piramida Maribor Višjo strokovno šolo«, so študenti v drugem letniku redni študij 
odgovorili:  
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 2009/10  
 

2010/11 
  

2011/12  2012/13  2013/14  2014/15  2015/16  2016/17  2017/18 

da   60,9 % 88 
% 

72 
% 

70 
% 

95 
% 

74 
% 

83 % 83,3 % 53 % 

 
Nam lahko zaupate zakaj? * 
a)Da, ker je zanimiv študij, zanimiv program,  
b) Ne -  17 % 
 

24.3.3 IZREDNI ŠTUDIJ – VSI 
 
Izredni študij (1. In 2. Letnik) – povprečne ocene zadovoljstva po posameznih 
študijskih letih 
 
Zaradi možnosti primerjav, so v tabeli podani tudi rezultati evalvacij prejšnjih let. 

 

Število anketiranih: 
Študijsko leto N Število vseh vpisanih 

študentov 
% glede na vpisane 

študente 
2009/10 27 36 75 
2010/11 25 30 83 
2011/12 22 32 69 
2012/13 22 28 70 
2013/14 15 25 60 
2014/15 12 22 54,5 
2015/16 13 25 52 
2016/17 8 25 32 
2017/18 11 22* 50 
*Od 22 vpisanih študentov jih je 8 vpisanih za prehod iz Živilstva v Živilstvo in prehrana in niso bili anketrirani. 

V letu 2017/18 je bila anketa izvedena v aprilu 2018. 
 
Posamezne trditve so študentje ocenjevali na 5-stopenjski lestvici od 1 do 5.  
Sploh se ne strinjam - ocena 1 
Se ne strinjam - ocena 2 
Deloma se strinjam - ocena 3 
Pretežno se strinjam - ocena 4 
Popolnoma se strinjam – ocena 5 
Odgovor ne vem se pri izračunu povprečne ocene ni upošteval.  

 

Zbrali, obdelali in pripravili komisija za spremljanje in vodenje kakovosti in vodstvo izrednega 
študija 

 
Zap. 
št. 

Področja ocenjevanja 
 

Povprečna 
ocena 

2010/11 

Povprečna 
ocena 

2011/12 

Povprečna 
ocena 

2012/13 
 

Povprečna 
ocena 

2013/14 

Povprečna 
ocena 

2014/15 

Povprečna 
ocena 

2015/16 

Povprečna 
ocena 

2016/17 

Povprečna 
ocena 

2017/18 

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

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

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

4,6 4,5 4,2 4,8 4,8 4,8 5,0 4,7 



IC PIRAMIDA Maribor Višja strokovna šola: Poročilo o delu in samoevalvacijsko poročilo Višje strokovne šole na 
Izobraževalnem centru Piramida Maribor v študijskem letu  2017/18  

 62 

predmetih, itd.). 

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

4,2 4,4 4,4 4,6 4,7 4,6 4,6 4,8 

4.  Spletna stran šole je 
uporabna. 

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

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

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

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

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

7.  Študijska gradiva 
predavateljev so bila ustrezna.  

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

8.  V knjižnici je dovolj 
strokovne literature in virov. 

3,8 3,8 4,3 4,0 4,5 4,3 4,6 4,7 

9.  Pomoč knjižničarke v 
knjižnici je ustrezna.  

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

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

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

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

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

12.  Uradne ure referata so 
ustrezne. 

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

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

4,6 4,6 4,6 4,7 4,6 4,8 4,9 4,8 

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

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

15.  Organizacija praktičnega 
izobraževanja je bila ustrezna. 

4,4 4,7 4,6 4,6 4,9 4,9 4,9 4,9 

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

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

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

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

18.  Dosedanji študij je izpolnil 
moja pričakovanja. 

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

Skupa
j 

Povprečna vrednost 
celotnega sklopa vprašanj 

4,09 
 

4,31 
 

4,29 4,42 4,76 4,63 4,69 4,73 

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

 
Izredni študij 
Na vprašanje: »Če bi se še enkrat vpisovali na višjo šolo, ali bi izbrali ponovno Izobraževalni 
center Piramida Maribor Višjo strokovno šolo«, so študenti v drugem letniku redni študij 
odgovorili:  

 
odgovori 2009/10 

 
2010/11 

 
2011/12 

 
2012/13 

 
2013/14 
 

2014/15 
 

2015/16 
 

2016/17 
 

2017/18 

da 96,3 %                                   100 % 100 % 91 % 93,3 % 91,7 % 
 

100 % 
 

87,5 % 100 % 
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ne 1x  
(3,6 %) 

0 0 2 
(9 %) 

1  
(6,7 %) 

1 x  
(8,3 %) 

0 1 x  
(12,5%) 

0 

 
Nam lahko zaupate zakaj?  

Zaradi korektnosti vodstva, ker me zanima ta poklic inženirja živilstva in prehrane, ker je 

vse super, tematika študija sovpada z mojim delom, zanima me ta program zaradi 

službe.  

 

 
 
 
24.4 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 

0
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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 
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 ga nismo izvajali. 
V študijskem letu 2016/17 ter v 2017/18 smo izvedli anketiranje med študenti rednega in 
izrednega študija ob zagovorih pisnih nalog za PI (enako kot prejšnja leta). Kako so študenti 
zadovoljni s praktičnim izobraževanjem v tem letu, je razvidno iz rezultatov ankete, ki so jo 
študenti opravili po opravljenem PI. Letošnje leto smo uvedli tudi anketo o izvajanju PI med 
mentorji v podjetjih in drugih organizacijah. Opažanja in mnenja o izvajanju PI, pa so vidna 
tudi iz poročila o PI. 
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). 

 
letnik in način študija 1. letnik -redni 2. letnik - redni Izredni (oba letnika 

skupaj) 
čas 
anketiranja 

2009/10 
število anketiranih: 
N in % 

N = 38 
(od 135 prvič vpisanih) ali 

28 % 

N = 32 
(od 45 prvič vpisanih) ali 

71 % 

nismo izvajali julij in 
september 

2010 

 
2010/11 
število anketiranih:  
N in % 

N = 19 
(od 145 prvič vpisanih) ali 

13 % 

 

N =12 
(od 26 prvič vpisanih) ali 

46 

nismo izvajali junij, julij 
september 

2011 

2011/12 
število anketiranih:  
N in % 
 

N = 25 
ali 22,5 % vpisanih 

ali 78 % tistih, ki so PI 
dejansko 
opravljali 

N = 26 
ali 

96 % 

N =6 
(večina študentov, ki so 

opravljali 

od junija do 
vključno 

septembra 
2012 

2012/13 
število anketiranih:  
N in % 

N = 25 
od 70 vpisanih ali  36 % 

in od 34 tistih, ki so 
dejansko opravljali PI, kar 

je  74 % 

N = 20 
(od 28) ali 71 % 

N = 6  
(večina vseh, ki so PI 

opravljali) 

junij, avgust in 
septembru 

2013 

2013/14 
število anketiranih:  
N in % 

N = 36  
študentov od 75 vpisanih 

ali 48  % 
oziroma od 43, ki so 

dejansko opravljali PI kar 
84  % 

N = 24 
(od 26 ali 92  %) 

N = 4  
(večina vseh, ki so PI 

morali opravljati 

julij, avgust in 
september 

2014. 
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2014/15 
število anketiranih:  
N in % 

N = 35  
študentov  letnika  

od 69 ali 51 % 
oziroma od 54 dejansko 

aktivnih študentov, kar je 
65 % 

N = 28 
(od 35  ali 80 % ter od 34 

aktivnih , kar je 82  %) 

N = 7 
 (večina vseh, ki so PI 

morali opravljati) 

julij, avgust in 
september 

2015 

2015/16 
število anketiranih:  
N in % 

N = 41  
študentov  letnika – 

od 60 ali 68 % 
oziroma od 48 dejansko 

aktivnih študentov, kar je 
85 % 

N = 39 
(od 46 ali 85 % vseh) 

N = 3 (vsi) 
 

julij, avgust in 
september 

2016 

2016/17 
število anketiranih:  
N in % 

N = 22 študentov od 50 ali 
44 % oziroma od 40, ki so 

dejansko aktivni 
študentje, kar je 55 % 

 

N je 22 od 31 študentov 
ali 71 % 

N = 5 od 7 (71 %) julij, avgust in 
september 

2017 

2017/18 N = 22 študentov od 54 ali 
41 % oziroma od 38, ki so 

dejansko aktivni 
študentje, kar je 70 % 

 

N je 17 od 20 študentov 
ali 85 % 

N = 2  julij, avgust in 
september 

2018 

 
 

 1  LETNIK REDNI                   LETO 200
9/10 

201
0/11 

201
1/12 

201
2/13 

201
3 
/14 

201
4/15 

201
5/16 

201
6/17 

201
7/18 

  VPRAŠANJE  
N = 38 

 
N = 19 

 
N = 25 

 
N = 25 

 
N =36 

 
N=35 

 
N = 41 

 
N = 22 

 
N= 
22 

1.  Kako ocenjujete potek vašega 
izobraževanja v podjetju? 

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

4,7 

2.  Kako ocenjujete sodelovanje z 
mentorji v podjetjih? 

4,1 4,1 4,4 4,2 4,6 4,1 4,6 4,5 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 4,5 4,6 

4.  Kako ocenjujete pridobivanje znanj na 
praktičnem izobraževanju? 

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

6.  Kako ocenjujete delo mentorja na 
praksi? 

4,1 4,1 4,6 4,7 4,5 4,0 4,6 4,3 4,6 

7.  Kako ste zadovoljni s časom 
opravljanja PI? 

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

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

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

10.  Vam je PI omogočilo povezovanje 
teorije s prakso? 

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

 
 

 2. LETNIK, REDNI                      LETO 200
9/1
0 

201
0/1
1 

201
1/1
2 

201
2/1
3 

201
3 
/14 

201
4/1
5 

201
5/1
6 

201
6/1
7 

201
7/1
8 

 VPRAŠANJE  
N = 
32 

 
N = 
12 

 
N = 
26 

 
N = 
20 

 
N =24 

 
N = 
26 

 
N = 
39 

 
N=22 

N=17 

1.  Kako ocenjujete potek vašega 
izobraževanja v podjetju? 

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

2.  Kako ocenjujete sodelovanje z mentorji v 
podjetjih? 

4,6 4,6 
 

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

3.  Ali ste na šoli dobili dovolj informacij o 4,5 4,6 4,4 4,6 4,3 4,7 4,7 4.6 4,3 
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programu PI?  

4.  Kako ocenjujete pridobivanje znanj na 
praktičnem izobraževanju? 

4,5 4,6 
 

4,0 4,5 4,1 4,5 4,4 4,5 4,2 

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

4,2 4,6 
 

4,2 4,6 4,3 4,6 4,7 4,6 4,3 
6.  Kako ocenjujete delo mentorja na praksi? 4,5 4,5 

4 
4,1 4,5 4,4 4,5 4,4 4,4 3,8 

7.  Kako ste zadovoljni s časom opravljanja PI? 4,2 4,6 
 

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

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

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

10.  Vam je PI omogočilo povezovanje teorije s 
prakso? 

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

 
 

 
 IZREDNI 1 IN 2 LETNIK        LETO 201

1/12 
201
2/13 

201
3/14 

201
4/15 

201
5/16 

201
6/17 

201
7(18 

 VPRAŠANJE  
N =6  

 

 
N =6 

 
N =4 

  
N = 7 

 
N = 3 

 
N=5 

 
N=2 

1.  Kako ocenjujete potek vašega 
izobraževanja v podjetju? 

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

2.  Kako ocenjujete sodelovanje z 
mentorji v podjetjih? 

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

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

5 4,5 5,0 4,4 4,0 5.0 5,0 

4.  Kako ocenjujete pridobivanje znanj 
na praktičnem izobraževanju? 

4,5 3,8 5,0 4,9 4,7 5.0 5,0 

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

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

6.  Kako ocenjujete delo mentorja na 
praksi? 

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

7.  Kako ste zadovoljni s časom 
opravljanja PI? 

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

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

4,2 4,2 4,8 4.1 4,7 4,6 4,0 

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

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

10.  Vam je PI omogočilo povezovanje 
teorije s prakso? 

4,5 3,5 5,0 4,6 4,0 5.0 5,0 
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24.5 POROČILO O IZVAJANJU PRAKTIČNEGA IZOBRAŽEVANJA (PI) V ŠTUDIJSKEM LETU  
         2017/18 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. V 1. letnik je 
bilo vpisanih 54 študentov, v zimskem semestru je bilo aktivnih cca. 40 študentov, 38 
študentov je bilo napotenih na prvi del prakse, na drugi del pa le 35. V drugem letniku je bilo 
od 20 (+ 1 ponovno obiskovanje) vpisanih študentov, 18 napotenih na PI v Sloveniji, 2 v 
tujino, en študent pa je imel PI priznano. Na prvih dveh izpitnih rokih je bilo uspešnih 23 
študentov 1. letnika in 15 študentov 2. letnika.  

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 in pogojev 
za priznavanje (3 študentke 2. letnika). Kakor vsa leta do sedaj, smo tudi to leto zagotovili 
mesta za PI za vse študente, ki so želeli opraviti praktično izobraževanje.  

Tudi v letošnjem študijskem letu sta dva študenta opravljala prakso izven Slovenije. Bila 
sta napotena v tujino (Tenerife) v okviru programa Erasmus+. 

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 
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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  
intenzivno izvajali obiske ustanov kjer so bili študentje na praksi. Obiskali sva različne šole, 
obrtnike in večja živilska podjetja. V razgovoru z mentorji sva ugotavljali pozitiven odnos do 
šole in študentov. Obiski so bili izvedeni v večini ustanov. Na žalost pa nisva obiskali podjetij 
v tujini kjer sta se usposabljala naša študenta. 

Vsako leto se pojavljajo želje študentov, da bi PI opravljali v podjetjih, ki še niso 
verificirana, zato je bilo tudi letos potrebno vložiti delo 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). V drugem letniku 
in med izrednimi študenti je teh težav bistveno manj.  

Študentje prvega letnika so PI opravljali v januarju in februarju 2018 (200 ur oziroma 5 
tednov) ter maja in junija 2018 (200 ur oziroma 5 tednov). Študentje drugega letnika so imeli 
PI od aprila do junija 2018 (400 ur oziroma 10 tednov). Tisti, ki so šli na prakso v tujino, pa 
tudi v juliju in avgustu 2018. 

Nekaj študentov rednega in izrednega študija, je tudi letos preko študijske komisije 
zaprosilo za priznavanje znanj, ki so jih že pridobili in ustrezajo zahtevam in ciljem PI. Dva 
študenta rednega študija (eden iz 1. letnika in eden iz 2. letnika) in 10 študentov izrednega 
študija, je imelo pogoje za priznavanje praktičnega dela PI, pripraviti so morali še pisno 
nalogo in opraviti zagovor, ostali pa so imeli delno priznan praktični del. 

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, tudi letos smo s pomočjo ankete zbrali 
mnenja o izvajanju PI s strani delodajalcev. 
 
24.6 EVALVACIJA PRAKTIČNEGA IZOBRAŽEVANJA MED MENTORJI ŠTUDENTOM NA PRAKSI 

 
Letošnje leto smo izvedli anketo o izvajanju PI med mentorji v podjetjih. Anketiranje je potekalo v 

maju in juniju 2018 med obiski organizatork PI v po organizacijah kjer študentje opravljajo PI. 
V nekaterih podjetjih, kjer so študenti na praksi, je v anketi sodelovalo tudi po več mentorjev). V 

anketi je tako sodelovala večina vseh mentorjev. V anketo pa niso bili zajeti mentorji študentom, ki so 
prakso opravljali v tujini (dva študenta sta bila na praksi preko programa Erasmus plus na Tenerifih. 
 
Število anketiranih 2017/18: 

N1: 24 mentorjev v negospodarskih družbah in v gospodarskih družbah 
Število anketiranih 2016/17: 



IC PIRAMIDA Maribor Višja strokovna šola: Poročilo o delu in samoevalvacijsko poročilo Višje strokovne šole na 
Izobraževalnem centru Piramida Maribor v študijskem letu  2017/18  

 69 

N1: 22 mentorjev v negospodarskih družbah in  
N2: 14 mentorjev v gospodarskih družbah ali 
 skupaj N: 36 mentorjev * 

*V nekaterih podjetjih, kjer so študenti na praksi, je v anketi sodelovalo tudi po več mentorjev.  
V anketi je sodelovala večina vseh mentorjev. V anketo pa niso bili zajeti mentorji študentom, ki so 
prakso opravljali v tujini (štirje študentje so bili na praksi preko programa Erasmus plus na Tenerifih. 

 
 

Z. št.                                                                                                              
Ocene 

Vprašanje 

Gospodarske 
družbe 
2016/17 

Negospodarske
družbe 

2016/17 

Povprečje 
2016/17 

1.  Kako ocenjujete potek izobraževanja 
študentov IVSŠ IC Piramida Maribor v vaši ustanovi 
(podjetju, šoli …)?Kako 

4,6 4,9 4,8 

2.  Kako ocenjujete sodelovanje s šolo – IC 
Piramido Maribor pri izvajanju PI študentov? 

 
4,9 

 
4,9 

 
4,9 

3.  Kako ocenjujete motiviranost študentov za 
praktično izobraževanje? 

 

 
4,6 

 
4,7 

 
4,7 

4.  Kako ocenjujete znanja in veščine, ki jih 
študenti imajo pred izvajanjem PI? 

 
4,1 

 
4,4 

 
4,3 

5.  Kako ocenjujete znanja in veščine, ki jih 
študenti imajo po izvajanju PI? 

 

 
4,7 

 
4,7 

 
4,7 

6.  Ali je bilo izvajanje PI v skladu z vašimi 
pričakovanji? 

 

 
4,9 

 
4,7 

 
4,8 

7.  Kako ocenjujete možnost, da boste študenta, 
ki je bil pri vas na praksi v bodoče zaposlili (v 
naslednjih 3 letih)? 

 
3,5 

 
3,3 

 
3,4 

8.  Povprečje 4,47 4,51 4,51 

 
Komentar: Ocene so dobre in ne kažejo bistvenih razlik med gospodarskimi in negospodarskimi 
družbami, zato bi bilo smiselno zgolj pridobiti skupni rezultat. 
Le odgovor o zaposljivosti je relativno nižji in odraža možnost zaposlovanja neke ustanove in ne 
karakteristike nekega študenta.  

 
 

z. št.                                                                                                              
ocene 

vprašanje 

2016/17 2017/18 

 n 36 24 

1.  Kako ocenjujete potek izobraževanja študentov IVSŠ 
IC Piramida Maribor v vaši ustanovi (podjetju, šoli 
…)?Kako 

4,8 4,6 

2.  Kako ocenjujete sodelovanje s šolo – IC Piramido 
Maribor pri izvajanju PI študentov? 

4,9 4,7 

3.  Kako ocenjujete motiviranost študentov za 
praktično izobraževanje? 

 
 

4,7 4,7 

4.  Kako ocenjujete znanja in veščine, ki jih študenti 
imajo pred izvajanjem PI? 

4,3 4,6 
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5.  Kako ocenjujete znanja in veščine, ki jih študenti 
imajo po izvajanju PI? 

 

4,7 4,5 

6.  Ali je bilo izvajanje PI v skladu z vašimi pričakovanji? 
 

4,8 4,6 

7.  Kako ocenjujete možnost, da boste študenta, ki je 
bil pri vas na praksi v bodoče zaposlili (v naslednjih 3 
letih)? 

3,4 3,9 

 

 
24.7 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 2018, primerjava pa je narejena tudi za leta nazaj 
do 2010. Vprašalnike je obdelala predsednica 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 2016/17 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 % 

2016/17 
N= 24/40 
oz. 60 % 

2017/18 
N= 19/36 
oz. 53 % 

 Trditve o organizaciji 
dela in delovnih  
pogojih 

4,33 4,44 4,30 4,41 4,35 4,44 4,26 4,27 4,40 

 Trditve o sodelovanju 
in medosebnih odnosi 

4,13 4,12 4,16 4,09 4,13 4,18 4,12 4,22 4,14 

 Trditve o plačilu in 
nagrajevanju 

3,12 3,02 3,04 3,00 3,24 3,34 3,20 3,32 3,16 

 Mnenje o delu na višji 
šoli 

4,03 4,26 4,16 4,01 4,30 4,22 4,27 4,34 4,32 

 
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.  
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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. 

 
SKLOP 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 

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 

POVPREČN
A OCENA 

 
2014/15 

POVPREČN
A OCENA 

 
2015/16 

POVPREČN
A OCENA 

 
2016/17 

POVPREČN
A OCENA 

 
2017/18 

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 4,5 4,3 

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 4,6 4,6 

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 4,0 4,3 

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 4,3 4,6 

5.  Oprema in tehnični pripomočki v 
predavalnicah so ustrezni. 

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

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 4,0 4,4 

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

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

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 4,5 4,4 

9.  Načini informiranja na šoli so 
ustrezni. 

 

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

10.  Potrebne informacije za delo 
dobim pravočasno. 

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

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

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

12.  Dobivam dovolj informacij s 
strani vodstva. 

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

13.  Informacije, ki jih dobivam s 
strani vodstva, so oblikovane na pravi 
način, kratke, razumljive in 
nedvoumne. 

4,2 4,4 4,1 4,6 4,0 4,4 4,1 4,2 4,5 

14.  Informiran/a sem o dogajanju v 
organizaciji. 

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

Opomba: na vprašanje 7 je bil leta 2012 13 1x ogovor »ne vem«, zato je bil N pri tem odgovoru 20. 
Opomba 2015/16: Na vprašanja 10 – 14, je odgovorilo le 17 vprašanih. 
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SKLOP 2:Kaj menite o sodelovanju, medosebnih odnosih in informiranju? 
 
Zap.  

št. 
Trditve o sodelovanju in 
medosebnih odnosi 

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 

POVPREČN
A OCENA 

 
2014/15 

POVPREČN
A OCENA 

 
2015/16 

POVPREČN
A OCENA 

 
2016/17 

POVPREČN
A OCENA 

 
2017/18 

1.  Sodelovanje z 
referentom je ustrezno. 

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

2.  Sodelovanje s tehničnim 
osebjem je ustrezno. 

 

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

3.  V okviru strokovnega 
aktiva dobro sodelujemo. 

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

4,5 

5.  Med strokovnimi delavci 
vladajo dobri medosebni 
odnosi.  

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

6.  V kolektivu se zelo dobro 
počutim. 

 

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

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 4,1 4,1 

8.  Strokovni delavci si 
upamo odkrito izraziti svoje 
mnenje. 

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

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 4,2 3,9 

10.  V naši šoli je sproščeno 
vzdušje. 

 

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

11.  Z nadrejenimi smo v 
dobrih medsebojnih odnosih. 

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

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 4,1 4,1 

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 4,2 4,1 

 
Opomba: Pri 8, 9 in 10 odgovoru, je bil N 23, ker na ta tri vprašanja en sodelujoci ni odgovoril. 
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 (19). Opomba 2015/16: Na  
tavprašanja  je odgovorilo le 17 vprašanih. 
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SKLOP 3: Kaj menite o plačilu in nagrajevanju? 
 

Zap 
št. 

Trditve o plačilu in 
nagrajevanju 

POVPRE
ČNA 
OCENA 
2009/10 

POVPRE
ČNA 
OCENA 
2010/11 

POVPRE
ČNA 
OCENA 
2011/12 

POVPREČ
NA OCENA 
2012/13 

POVPREČ
NA OCENA 
2013/14 

POVPRE
ČNA 
OCENA 
2014/ 
15 

POVPRE
ČNA 
OCENA 
2015/ 
16 

POVPREČ
NA OCENA 
2016/ 17 

POVPRE
ČNA 
OCENA 
2017/18 
 

1.  Zadovoljen/na sem s 
plačilom. 

 

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

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 3,6 3,6 

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

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

4.  Plačilo je sorazmerno 
vloženemu delu in trudu. 

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

Opomba: V letu 2012 13 so na vprašanja 2, 4, 5 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 upoštevan N 
19. 

 
SKLOP 4: Kakšno je vaše mnenje o delu na višji šoli? 

 
Zap 
št. 

Trditve o plačilu in 
nagrajevanju 

POVPREČ
NA OCENA 
2009/10 

 

POVPREČ
NA OCENA 
2010/11 

POVPREČ
NA OCENA 
2011/12 

POVPRE
ČNA 
OCENA 
2012/13 

POVPRE
ČNA 
OCENA 
2013/14 

POVPRE
ČNA 
OCENA 
2014/15 

POVPRE
ČNA 
OCENA 
2015/16 

POVPRE
ČNA 
OCENA 
2016/17 

POVPRE
ČNA 
OCENA 
2017/18 

1.  Delo na višji šoli je 
izpolnilo moja 
pričakovanja. 

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

4,2 4,2 4,1 

2.  Imam dobre možnosti 
za osebno rast. 

 

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

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 4,2 4,4 

4.  Delo ustreza moji 
izobrazbi, interesom, 
sposobnostim … 

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

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 4,3 4,4 

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 4,4 4,3 

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

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

8.  Pri svojem delu sem 
svoboden/a. 

 

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

9.  Opravljam zanimivo in 
kreativno delo. 

 

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

Opomba 2012/13: na vprašanje 3 je bil 1x ogovor »ne vem«, zato je N pri odgovoru 20. 
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24.8  REZULTATI ANKETIRANJA DIPLOMANTOV 
 
V študijskem letu 2015/16 nismo izvajali anketiranj diplomantov. Podajamo rezultate 
anketiranj iz prejšnjih obdobij. 
 

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 % 

 

0

1

2

3

4

5

2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18

p
o

vp
re

čn
a 

o
ce

n
a 

študijsko leto 

Ocena zadovoljstva strokovnih delavcev 

1 sklop 2 sklop 3 sklop 4 sklop
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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 
 

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 1  1 7 16 0 
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diplomi 

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 
odgovorov 
2012/13/14 

število 
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 
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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 

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 

 
24.9 OCENE GENERACIJE ŠTUDENTOV 

Letos smo prvič izvedli ocenjevanje generacije študentov s strani izvajalcev strani izvajalcev 
izobraževanja.  
Število vseh sudelujočih:  N = 27. Ker posamezni izvajalci pedagoškega procesa niso izvajali predavanj 
v vseh skupinah študentov, so podani posamezna števila respondentov (n) za posamezno skupino v 
tabeli. 

 

Čas izvajanja ankete: junij – julij 2017 in junij – julij 2018 
Zap. 
št.  

                                                                                                    
leto 

2016
/17 

2017
/18 
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trditve                                                 
vprašanj 

I
. 

PRVI LETNIK N=18 N=13  

1.  Kako ocenjujete usvajanje znanja 
študentov? 

3,3 3,4      

2.  Kako ocenjujete motivacijo 
študentov za delo in študij? 

3,2 3,1      

3.  Kako ocenjujete obiskovanje P, LV 
IN SV s strani študentov? 

3,3 3,1      

4.  Kako ocenjujete odnos do 
izvajalcev izobraževanja (do 
predavateljev, inštruktorjev, 
laborantov) 

3,8 3,7      

I
I. 

DRUGI ETNIK N= 
18 

 

N=11 
 

 

1.  Kako ocenjujete usvajanje znanja 
študentov? 

3,7 4,2      

2.  Kako ocenjujete motivacijo 
študentov za delo in študij? 

3,7 4,2      

3.  Kako ocenjujete obiskovanje P, LV 
IN SV s strani študentov? 

3,8 4,2      

4.  Kako ocenjujete odnos do 
izvajalcev izobraževanja (do 
predavateljev, inštruktorjev, 
laborantov) 

4,4 4,6      

I
II. 

IZREDNI ŠTUDENTI N=17  
 

 

1.  Kako ocenjujete usvajanje znanja 
študentov? 

4,6 4,3      

2.  Kako ocenjujete motivacijo 
študentov za delo in študij? 

4,9 4,6      

3.  Kako ocenjujete obiskovanje P, LV 
IN SV s strani študentov? 

4,7 4,7      

4.  Kako ocenjujete odnos do 
izvajalcev izobraževanja (do 
predavateljev, inštruktorjev, 
laborantov) 

5,0 4,9      

Komisija za spremljanje in zagotavljanje kakovosti na VSŠ 
 

24.10 REZULTATI NOTRANJE PRESOJE 
 
V študijskem letu 2017/18 bomo v septembru opravili na višji šoli notranje presoje sedmo  
leto zapored. Plan notranjih presoj sistema vodenja kakovosti za leto 2017/18 je zajemal 
naslednja področja: 
- aktiv tehnologije in prehrane 
- referat za ŠŠZ 
- knjižnica 
Plan presoj je pripravila ravnateljica VSŠ junija 2018, notranje presoje pa se izvajajo  
septembra 2018. Notranji presojevalci so bili Rosvita Arzenšek Pinter, mag. Vida Nahberger 
Marčič, Zdenka Masten, Ksenija Ekart, Polonca leskovar Mesarič in Mojca Šumandl. Notranje 
presoje vsako leto potekajo uspešno, neskladij do sedaj ni bilo. Podana so opažanja, 
izpostavljene dobre prakse in podani predlogi za izboljšave na določenih področjih.  
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Septembra 2018 je ravnateljica VSŠ tudi podala zapis preventivnih ukrepov in zapis 
korektivnih ukrepov po opravljenih evalvacijah in notranjih presojah za študijsko leto 
2017/18.  
 
24.11 ZUNANJA PRESOJA (NAKVIS) 
 
V januarju 2013 smo imeli na VSŠ prvo zunanjo evalvacijo. Februarja leta 2018 pa smo imeli 
ponovno zunanjo evalvacijo po petih letih. 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, 
funkcionarji v organih VSŠ in zavoda, predsedniki komisij in vodji aktivov, študenti 
funkcionarji, vodstvom zavoda in višje šole, ter obiskali naše partnersko podjetje, kjer 
izvajamo praktično izobraževanje. Natančno so preučili dokumentacijo in se seznanili z 
delovanjem višje šole. 
 
Poročilo komisije smo prejeli spomladi 2018. Na poročilo nismo podali nobenih pripomb, za 
našo VSŠ je bilo zelo ugodno in pohvalno. Končno poročilo komisije in mnenje NAKVIS-a smo 
prejeli spomladi 2018. Mnenje NAKVISA o delovanju šole je zelo dobro, zato smo tudi zelo 
zadovoljni. Poročilo komisije in mnenje NAKVIS-a so prejeli vsi sodelavci višje šole po 
elektronski pošti.  

 
25 ODSTOPANJA IN KOREKTIVNI UKREPI V 2017/18  
 

Komisija za spremljanje in zagotavljanje kakovosti je pri pregledovanju rezultatov evalvacij  

(anketiranj) septembra 2018 ter rezultatov notranjih presoj v študijskem letu 2017/18 

ugotovila naslednja odstopanja. 

1. Manjše zadovoljstvo študentov s študijem (manj študentov bi še enkrat izbralo isti 

študij). 

2. Zelo slabo obiskovanje predavanj študentov 1. letnika rednega. 

3. Dodatno svetovanje študentom, tutorstvo študentom in aktivnosti kariernega 

kotička pojačati  s svetovanjem za študij in delo ter kariero. 

4. Paziti na dobro organiziranost izobraževalnega procesa in vseh podpornih 

dejavnosti (knjižnice, referat), da teče izobraževanje čim bolj nemoteno. 

Komisija za spremljanje in zagotavljanje kakovosti z odstopanji seznanila ravnateljico VSŠ 

(septembra 2018) in ji predlagala, da sprejme korektivne ukrepe v zvezi z odstopanji.   

 

KOREKTIVNI UKREPI, so bili sprejeti za odpravo odstopanj: 

a) Obvestimo PZ o manjšem zadovoljstvu študentov s študijem in predavatelje 

spodbudimo k aktualiziranju vsebin, gradiv in metod dela ter tako prispevajo k večji 

atraktivnosti študija 

b) Predavateljem predlagamo, da najdejo metode pedagoškega dela za večjo prisotnost 

študentov na predavanjih 

c) Pojačamo aktivnosti svetovanja, kariernega kotička, seznanimo študente z 

aktivnostmi. 
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26 PREVENTIVNI UKREPI  ZA 2017/18 
 

Preventivni ukrepi, ki smo jih sprejeli za odpravo odstopanj, zadovoljstvo študentov in 

zaposlenih  in nemoteno delo: 

DOGODEK /STANJE PREVENTIVNI UKREP ali PREVENTIVNA AKTIVNOST 

Urniki Urniki se objavijo: 
- na študentski oglasni deski,  
- v mapi v  tajništvu in  
- v mapi v zbornici 
- na spletnih straneh. 

Odsotnost ravnateljice VSŠ  Nadomešča vodja izrednega študija (pooblastilo v tajništvu šole); 
dodatna nadomeščanja se opravijo v tajništvu in obvestijo zaposleni.  

Odsotnost referentke  
  

Prenos aktivnosti na tajnico v tajništvu. 
Obvestilo na oglasni deski in vratih referata ter na spletnih straneh. 

Odsotnost predavatelja Obvestilo na oglasni deski in na spletnih straneh. 
Nadomeščanje ped. procesa z drugim predavateljem ali v novem 
izbranem terminu. Obvezno obveščanje vodstva in študentov z javno 
objavo.  

Odprtost knjižnice Objava uradnih ur na internetu. 
Sprotna objava odsotnosti knjižničarke oz. zaprtosti knjižnice na 
internetu 

Urejenost prostorov Razgovor s študenti, predavatelji in drugimi deležniki za splošno 
skupno skrb za urejenost prostorov 

Čistost Preventivni pogovor  s čistilnim servisom in predstavitev naših 
pričakovanj 

Kajenje na območju šole Seznanitev študentov z zakonom o prepovedi kajenja ter območjem 
prepovedi 

Ogrevanje Seznanitev z  varčevalnimi ukrepi – vsi deležniki 

Dokumentacija  Opozorilo o odgovornem poročanju vseh deležnikov o svojem delu 

Organi šole Preventivno opozorilo o odgovornem sodelovanju in prisotnosti 
članov na sejah 

Oprema, pohištvo, 
računalniki, laboratoriji 

V primeru poškodb, nedelovanja strojev in naprav, računalnikov, 
projektorjev itd. se obvesti tajništvo, ravnatelja VSŠ 

Informiranje Nenehno informiranje vseh deležnikov preko informacijskih poti.  

Posebne situacije Sprotno obveščanje vseh deležnikov 

 

Preventivni ukrepi so bili sprejeti oktobra 2017.  
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27  SWOT ANALIZA 
 
Swot analiza  (september 2018).  

 

PREDNOSTI 
 Predavatelji z izkušnjami in 

znanjem 
 Sodobno urejeni prostori 
 Sodobno opremljeni laboratoriji in 

ustrezna laboratorijska oprema in 
aparati 

 Vzpostavljena mreža sodelovanja z 
zunanjim okoljem 

 Prepoznavnost v okolju 
  Lasten razvoj inovativnih izdelkov  
 

PRILOŽNOSTI 
 Sodelovaje s podjetji 
 Mednarodno sodelovanje 
 Novi projekti 
 Vpis tujih študentov 
 Izkoriščanje medijev v povezavi s 

promocijo hrane 
 Večja odzivnost (s projekti, 

inovacijami) na spremembe in 
priložnosti v družbi 

 

SLABOSTI 
 Pretežno starejši kolektiv 
 Premalo IKT usmerjenosti 
 Premalo uporabe sodobnih 

informacijskih programov in 
tehnologij 

 Premalo angažiranosti v 
družbenih/socialnih omrežjih 

NEVARNOSTI (TVEGANJA) 
 Manj številčne generacije 
 Nižji vpis 

 Spremembe v družbi 
 Konkurenčni programi 

izobraževanja 

 
28  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 
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.  
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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 in drugih organizacijah. 
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. 
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. 



IC PIRAMIDA Maribor Višja strokovna šola: Poročilo o delu in samoevalvacijsko poročilo Višje strokovne šole na 
Izobraževalnem centru Piramida Maribor v študijskem letu  2017/18  

 83 

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.  
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SEZNAM PRILOG IN PRILOGE 
 

1 Dogodki v 2017/18 na VSŠ  

2 Poročilo o izvajanju praktičnega izobraževanja za 2017/18 program Živilstvo in 
prehrana – redni študij 

3 Podjetja in mentorji kjer smo izvajali praktično izobraževanje v študijskem letu 
2017/18 

4 Poročilo o izvajanju izobraževanja -  izredni študij na VSŠ 2017/18 

 Urnik predavanj in vaj za redni študij Živilstvo in prehrana 1. letnik zimski in letni 
semester 2017/18 

5 Urnik predavanj in vaj za redni študij Živilstvo in prehrana 2. letnik zimski in letni 
semester 2017/18 

8 Urnik za izredni študij Živilstvo in prehrana za 2017/18 1. in 2. letnik 

9 Poročilo o mednarodnem sodelovanju v 2017/18 

10 Poročilo tutoric za študente 1. letnika na VSŠ 2017/18 

11 Poročilo o izvajanih aktivnostih v okviru kariernega kotička v 2017/18 

12 Poročilo o delu strateškega sveta za 2017/18 

13 Končno poročilo o delu študijske komisije v 2017/18 

14 Poročilo o delu komisije za spremljanje in zagotavljanje kakovosti na VSŠ za 
2017/18 

15 Poročilo aktiva splošnih predmetov na VSŠ v 2017/18 

16 Poročilo o delu aktiva naravoslovje v 2017/18 

17 Poročilo o delu aktiva tehnologije in prehrane za 2017/18 

18 Poročilo o projektu EMP (1. letnik – redni študij, predmet EMP) 

19 Poročilo o projektu pri predmetu Trženje v živilstvu in prehrani (2. letnik – redni) 

20 Poročilo o projektu pri TOP in TPŽ 2017/18 

21 Poročilo o poteku dela za glasilo Štuži za študijsko leto 2017/18 

22 Poročilo o strokovni ekskurziji za študente 2. letnika – redni in izredni študij 
2017/18 

23 Poročilo o raziskovalnem taboru za študente in predavatelje – avgust 2018 

24 Seznam študijskih gradiv za študijsko leto 2017/18 

25 Poročilo o delu knjižnice na IC Piramida Maribor 
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Dogodki in aktivnosti v študijskem letu 2017/18  na Višji strokovni šoli 

  

Avgust 2017 Sejem AGRA – predstavitev na Agrini kuhinji, študentje in VSŠ 
Predstavitev knjige JEČMEN/BARLEY skupaj z ČZD Kmečki glas 

30. 8. 2017 Udeležba na mednarodni znanstveni konferenci »Trajnostna pridelava hrane 
in logistika« - v organizaciji Konzorcija BTŠ v G. Radgoni na sejmu Agra (Urih, 
Vombergar, Hmelak G.) 

September 2017 Vpisi študentov rednega in izrednega študija 

September 2017 Notranje presoje na VSŠ  

4. 9. 2017 Zagovor diplome Mateja Stakne 

7. 9. 2017 Komisija za imenovanje predavateljev  

8. 9. 2017 Zagovor diplome Anja Karčovnik 

12. 9.2017 Obisk japonskega veleposlanika nj. eks. g. Keiji Fukuda z ekipo iz 
veleposlaništva na šoli 

14. 9. 2017 Obisk Stjepana  Odobašiča na šoli – urednik revije Hrvatski pekar in urednik 
revije Slaščičarstvo  

14. 9. 2017 Sestanek komisije za spremljanje in zagotavljanje kakovosti na VSŠ 

15. 9. 2017 Dodatni izpitni rok za študente prvega letnika VSŠ 

18.-22. 9. 2017 Obisk iz partnerske šole iz Rige (Latvija) na šoli – Erasmus+ mobilnost 
zaposlenih 

19. 9. 2017 Obisk vinske kleti Ptuj (z Latvijci) – Masten,  Arzenšek P.  

21. 9. 2016 Obisk Žita in Mariborskega vodovoda (z Latvijci) – Poštuvan, Hostnik  

22. 9. 2017 Obisk Ljubljanskih mlekarn obrat Maribor (z Latvijci) – Leskovar M. 

25. 9. 2017 Predavateljski zbor VSŠ 

26. 9. 2017 Poslovni odbor MIC-a 

27. 9. 2017  Sestanek študijske komisije 

28. 9. 2017 Strokovna ekskurzija Društva živilcev v Bevog, Vulkanijo in Mesarstvo Kodila 
ter predelavo sadja Gjergjek (možnost udeležbe) – Sraka in Tašner 

28. 9. 2017 Strokovna ekskurzija Društva živilcev SVS Maribor – Bevog, Kodila (udeležba 
članov) 

29. 9. 2017 Vesela jesen na SŠ, sodelovanje v komisiji za NAJ IZDELEK  

29. 9. 2017 Skupinsko slikanje IC Piramida MB 

19. 9., 21.9. in 5. 10. 
2017 

Pedagoško-andragoška usposabljanja za mentorje iz podjetij (Hostnik, 
Poštuvan, Leskovar M., Slaček) – skupen projekt Konzorcija BTŠ, nosilec BIC  

2. 10. 2017 Začetek študijskega leta za VSŠ in sprejem študentov rednega študija 

3. 10. 2017 Sestanek ekspertne skupine za strategijo višjega šolstva na MIZŠ v Ljubljani 
(Vombergar) 

4. 10. 2017 UO revije Mlinarstvo in pekarstvo v Ljubljani (Vombergar) 

4. 10 2017 Začetek študijskega leta za izredne študente VSŠ in sprejem študentov 

6. 10. 2017 Erasmus+ dan (Predstavništvo Evropske komisije Ljubljana) – Vombergar 

6. 10. 2017 Objava Foto in Video natečaja Skupnosti VSŠ – mentorica Šumandl 

9.-10. 10. 2017 Interslast Tuheljske toplice – Vombergar, Urih, Hmelak G. 

11. 10. 2017 Terenske vaje pri predmetu TRB za študente 1. letnika (Jurčevič, Sok) 
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11. 10. 2017 UO Društva živilcev  na šoli 

12. 10. 2017 Mladinski kulturni center Maribor – delavnica Kako pristopiti k mlademu v 
stiski 

13. 10. 2017 Tiskovna konferenca ČZS in podelitev priznanj ČZS – dobi tudi naša šola 
(Vombergar) 

13. 10. in 15. 10. 2017 Dan sončničnih izdelkov IC Piramida VSŠ na sejmu Narava zdravje. 
Sodelovanje na sejmu Narava zdravje skupaj s Čebelarsko zvezo Slovenije 
(Marija Horvat, Stanko Vorih in Blanka Vombergar) – v okviru projekta »Kar 
sejemo, to žanjemo«, naša šola je partner v projektu. 

13. 10. 2017 Tekmovanje študentk 2. letnika (Monika Meško, Sanja Vukan, Sara Bosilj in 
Ines Kokot) na svetovnem kongresu o konoplji v pripravi jedi iz konoplje (1. 
mesto) – mentorica mag. Neva Malek, sodeluje Matjaž Žižek in Stanko Vorih 

13. 10. 2017 Prispevek o konoplji (Malek) na svetovnem kongresu o konoplji v Ljubljani 

13. 10. 2017 Strokovni ogled črpališča vode na Vrbanskem platoju v okviru TPE (1. letnik) 
(Leskovar M.) 

13. 10. 2017 Strokovna ekskurzija Društva živilcev v Ljubljano (Ilirija, Ljubljanske 
mlekarne) – Sraka in Tašner 

16. 10. 2017 Posvet o lokalno pridelani hrani – ohranimo zdravje z zaupanjem do 
domačega – dr. Hmelak Gorenjak,  gosti dr. Igor Šoltes, evropski poslanec in 
dr. Jože Podgoršek, varuh hrane v prehranski verigi 

16. 10. 2017 Izid Zbornika Živilstvo in prehrana danes in jutri 16 – ob svetovnem dnevu 
hrane (Grgan) 

16. 10. 2017 ob svetovnem dnevu hrane SV pri PRZ (1. letnik redni) -  udeležba na okrogli 
mizi Šoltesa 

17. 10. 2017 Strokovna ekskurzija študentov 2. letnika VSŠ  - SV pri TRŽ – ogled Pekarne 
Spar v Ljubljani, Ete Kamnik, EKO muzeja hmeljarstva in pivovarstva v Žalcu 
in pivske fontane v Žalcu 

18. 10. 2017 Zagovor diplome Rebeka Štuhec 

18. 10. 2017 Svet zavoda IC Piramida Maribor 

19.-20. 10. 2017 Konferenca BIC Ljubljana – Trendi in izzivi v živilstvu, prehrani, gostinstvu in 
turizmu (Malek, Hmelak G., Poštuvan) 

19.-20. 10. 2017 Museo Evrope – Kitchen Debate, mednarodni znanstveni simpozij, 
Pokrajinski muzej Maribor (mag. Malek, dr. Vombergar, Horvat, Vorih, dr. 
Kreft) – predstavitev izdelkov iz tatarske ajde 

23. 10. 2017 Seja Strateškega sveta VSŠ 

Oktober 2017 Vabljeno predavanje iz požarne varnosti pri TPE za 1. Letnik VSŠ – Branko 
Žaucer, višji gasilski časnik 

Oktober 2017  Uvodna predstavitev razpisa za projekt mobilnosti ERASMUS+  za študente 
prvega letnika (Leskovar Mesarič) 

23. 10. 2017 Zdrav življenjski slog predavanje pri predmetu PRZ (droge, alkohol, 
kajenje, telesna aktivnost) – dr. Olivera Stanojević Jerković 

24. 10. 2017 Zbori študentov v okviru študentske skupnosti (1. letnik, 2. letnik in izredni) 

25. 10. 2017 Ogled VINDEL-a v Mariboru, predavatelji skupaj s študenti 2. letnika – 
SV pri PRD, TVI, SKŽ 

26.10.2016 Strokovni ogled KZ Rače pri predmetu TME za študente 2. letnika redni 
(Arzenšek Pinter) 

26. 10. 2017 GS1 Slovenija – poslovni zajtrk in podpis pisma o nameri (Poštuvan, 
Vombergar) 

26. 10. 2017 Predstavitev Mantler – MIC in delavnice (VP) 

2. 11. 2017 MISC Infopeka – Predstavitev projekta Vsi za druge – zadruga za vse 
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(Urška Breznik) – za študente 1. letnika redni 

7. 11. 2017 Srečanje ekspertne skupine za strategijo višjega šolstva Ljubljana 
(Vombergar) 

9. 11. 2017 Udeležba na delavnici Kakovost na VSŠ in NAKVIS (Masten, Poštuvan, 
Vombergar) 

10. 11. 2017 Karierni sejem v Mariboru 

10. 11. 2017 Strokovna ekskurzija z ogledom vinske kleti Ormož, mesarstva Kodila 
in Zidanice Malek. Martinovanje študentov 2. letnika VSŠ (Masten, 
Arzenšek P.) 

10. 11. 2017 Izdelava izdelkov in fotografiranje za koledar OVES/OATS (Vorih, 
Horvat, Vombergar, Kovač) 

14. 11. 2017 Udeležba na strokovnem srečanju organizatorjev prehrane Domov 
starejših s predavanjem o ajdi in Južni Koreji (Tašner, Vombergar). 
Srečanje z diplomanti zaposlenimi v DSO.  

14. 11. 2017 Volitve študentov v študentski svet in svet zavoda – 1. krog 

15. 11. 2017 Svečana akademija ob 60 letnici IC Piramida Maribor – Narodni dom 

16. 11. 2017 Objava razpisa za mobilnost (za študente in zaposlene), objavljena na 
spletu, za študente tudi na oglasni deski, zaposleni pa so ga dobili tudi 
po e-pošti. 

16. 11. 2017 Podpora »Ministrstvu za zdravje in ZD dr. Adolfa Drolca Maribor pri 
kandidaturi za razpis »Nadgradnja in razvoj preventivnih programov 
ter njihovo izvajanje v primarnem zdravstvenem varstvu in lokalnih 
skupnostih«.  

November 2017  Predstavitev mednarodnih aktivnosti in študentskih praks v tujini za 
izredne študente, Polonca Leskovar Mesarič 

21. 11. 2017 Konferenca Kakovost na VSŠ – Novo mesto 

21. 11. 2017 Sestanek študijske komisije 

22. 11. 2017 Predstavitev VSŠ na SŠGT Maribor (Arzenšek P. in Pem) 

21. 11. 2017 Volitve študentov v študentski svet in svet zavoda – 2. Krog 

22. 11. 2017 Predavanja Društva za srce in Društva živilcev na šoli (Kurkuma in 
Vitamin D) – za študente in sodelavce VSŠ in strokovno javnost 

24. 11. 2017 Strokovna ekskurzija Društva živilcev v Mariboru in okolici (UKC 
Maribor, Hotel Habakuk, Mercator Bohova, FKBV Meranovo) – Sraka 
in Tašner 

November 2017 Predstavitev Erasmus+ praks za redne študente 2. letnika (mednarodna 
koordinatorica Polonca Leskovar Mesarič)  

27. 11. 2017 Zagovor diplom Jošt Dejan, Hojnik Katja in Javornik Urška 

27. 11. 2017 Vabljeno predavanje in delavnica za 1. Letnik VSŠ pri predmetu PRZ, tema 
AIDS v sodelovanju z ZD dr. Adolfa Drolca Maribor 

28. 11. 2017 Udeležba na novoletnem srečanju na japonskem veleposlaništvu v Ljubljani 
(Urih, Hmelak G., Vombergar) 

29. 11. 2017 UO Društva za srce (Vombergar) 

30. 11. 2017 Predstavitev izdelave japonskih ajdovih rezancev na šoli – gostimo 18 
mojstrov iz Fukušime in Tokia, gostimo japonskega veleposlanika in ekipo. 
Približno 150 udeležencev. Tudi za študente 1. In 2. Letnika VSŠ 

1. 12. 2017 UO in NO Društva živilcev (Vombergar)  

6. 12. 2017 Obisk dekana dr. Damirja Ježeka in 3 prodekanov iz Prehrambeno 
biotehnološke fakultete iz Zagreba – razgovori o sodelovanju, priprava 
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bilateralnega sporazuma Erasmus+ 

6. 12. 2017 Strokovni obisk in ogled organiziranja prehrane  v Dijaškem domu Drava 
Maribor in v vrtcu Otona Župančiča v Mariboru v okviru predmeta Prehrana 
in dietetika (Silva Hostnik) 

7. 12. 2017 Sestanek konzorcija biotehniških šol v Novem mestu (Urih, Vombergar, 
Hmelak G.) 

7. 12. 2016 Novoletno srečanje z upokojenci 

9. 12. 2017 Inventura 

11.12.2017 Strokovna ekskurzija študentov 2. Letnika VSŠ v Žito Šumi Krško,  KZ Krško, 
Pivovarno Laško v okviru SV TRŽ in SKŽ (Zdenka Masten in Silva Hostnik) 

11. 12. 2017 Vabilo na dogodek Živa knjižnica ob Svetovnem dnevu človekovih pravic 
(MKC Maribor)  

12. 12. 2017 2. predavateljski zbor 

12. 12. 2017 Predstavitev projekta študentov 1. Letnika redni študij pri EMP (mag. Vinter) 

13. 12. 2017 Strokovni obisk in predavanje za študente 2. Letnika VSŠ v Domu Danice 
Vogrinec Maribor v okviru predmeta Prehrana in dietetika (Silva Hostnik) 

13. 12. 2017 Sestanek študentskega sveta, izvolitev predsednice ŠS, Edina Delibašić, 
podpredsednica Sara Bosilj 

13. 12. 2017 Sestanek razširjene študentske skupnosti 

14. 12. 2017 Strokovni svet za visoko šolstvo (Vombergar) 

14. 12. 2017 Razpis za študentske projekte POPRI – Univerza v NG 

15. 12. 2017 Novoletno zaključno srečanje – Ljubljana (vsi sodelavci šole) 

December 2017 Skupaj z Društvom živilskih in prehranskih strokovnih delavcev SV Slovenije 
Maribor ter Mlinarstvom Rangus je VSŠ pripravila12-listni koledar  z recepti 
izdelkov iz ovsa 

19. 12. 2017  Predstavitev projekta študentov 2. Letnika pri TŽP (Tement in študenti) 

19. – 20. 12. 2017 Predstavitev na Cafoodfestu (Endrit Morina, Edina Delibašić, Irena Rihter, 
Davorin Urih) 

21. 12. 2017 Srečanje v šolski kavarni ob petih – Božič nekoč in danes. Gost Tone Partljič.  

22. 12. 2017 Novoletna proslava. Kratka igra dijakov, scenografija in režija študentka 2. 
Letnika Lili Frece 

3. 1. 2018 Začetek 5-tedenskega praktičnega izobraževanja za študente  1. Letnika 

9. 1. 2018 Sestanek organizacijskega odbora tekmovanja Konzorcija BTŠ 

15. 1. 2018 Začetek letnega semestra za 2. Letnik redni študij 

15. -19. 1. 2018 Predstavitev delovanja kakovosti na VSŠ (Poštuvan) in NAKVISa (Vombergar) 
in šole (Kovač) – KA2 projekt Exellence in education (Hmelak G., Urih, 
Kresnik) in partnerji iz Latvije, Litve, Bolgarije, Estonije ma šoli 

16. 1. 2018 Udeležba na poslovilnem srečanju Hironaua Ohashija na japonskem 
veleposlaništvu 

18. 1. 2018 Sestanek na Kmečkem glasu za nadaljnje sodelovanje (Vombergar) 

18. 1. 2018 Strokovni svet za visoko šolstvo (Vombergar) 

18. 1. 2018 Ponovoletno srečanje v domu Danice Vogrinec Maribor 

22. 1. 2018 Sestanek v Ljubljanskih mlekarnah na temo sodelovanja in NAKVIS-a 
(Vombergar in Hostnik) 

Januar 2018 Obisk podjetij, kjer so študenti 1. Letnika na PRI (Hostnik, Poštuvan) 

23. 1. 2018 Predstavitev VSŠ na SŠGT Celje (Rosvita Arzenšek Pinter in študent 1. Letnika 
Mario Ornik) 

23. 1. 2018 Sestanek študijske komisije 

24. 1. 2018 Predstavitev VSŠ na Biotehniški šoli Maribor (Marlena Vinter in študent 
Endrit Morina) 
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24. 1. 2018 UO Društva za srce (Vombergar) 

25. 1. 2018 Udeležba na svečani akademiji ob 60 letnici Prometne šole Maribor 
(Vojašnica generala Maistra) – Urih in Vombergar 

26. 1. 2018 Srečanje  z g. Stjepanom Odobašičem (založniško podjetje Robinson) na 
temo nadaljnjega sodelovanja na tekmovanjih na Hrvaškem in v strokovnih 
revijah 

26. 1. 2018 Udeležba na prvi podelitvi diplom na Visoki šoli za urejanja podeželja v 
Novem mestu (Urih in Vombergar) 

26. 1. 2018 Podpis listine »zaupanja vreden« v Grmu Novo mesto (Urih, Vombergar) 

Januar, februar Pedagoško-andragoška usposabljanja za mentorje iz podjetij (Hostnik, 
Poštuvan, Leskovar M., Slaček) – skupen projekt Konzorcija BTŠ, nosilec BIC 

29. 1. 2018 Predstavitev VSŠ na Srednji trgovski šoli Maribor (Rosvita Arzenšek Pinter in 
študent Mario Ornik) 

29. 1. 2018 Zagovor diplome Tamara Vandur 

30. 1. 2017 Dobimo se v šolski kavarni ob petih – Poroka in pust med Pohorjem in 
Bočem. Gost: Branko Fuchs 

31. 1. 2018 Strokovna ekskurzija študentov 2. letnika v Ljubljano na sejem okusov Gast 
Expo ter v obrat ŽITO v Ljubljani -  PGK in TML (Hostnik, Masten) 

1.2. 2018 18. podelitev zlatih priznanj za pekovske izdelke (GZS – Zbornica kmetijskih 
in živilskih podjetij) – Slovenski etnografski muzej 

1.2.2018 Ogled predstave v SNG Maribor – Sen kresne noči (Rihter) – možnost ogleda 

2. 2. 2018 Zagovor diplome Lia Kovačič 

2. 2. 2018 Radio Ptuj – predstavitev šole (sodeluje študent Endrit Morina) 

3. 2. 2018 Predstava Emma – Mestna občina Maribor, Urad za mladino in Kolektiv ZIZ 
(Vombergar) 

5. 2. 2018  Radio Rogla, Radio Celje (sodeluje študent Endrit Morina) 

5. 2. 2018 Konec praktičnega izobraževanja za 1. letnik (1. del) 

6. 2. 2018 Srečanje diplomantov s študenti 2. letnika VSŠ (Vombergar) 

6. 2. 2018 Radio Ormož, Radio Max MC (sodeluje študent Endrit Morina) 

7. 2. 2018 Proslava kulturni dan – vabljeni vsi 

7. 2. 2018 Sestanek društva živilcev na šoli (Vombergar) 

7. 2. 2018 Dobimo se v šolski kavarni ob petih – Predavanje o sivki – vabljeni vsi 
sodelavci šole in zunanje okolje. Gosta dr. Jurij Avsec in Bernarda Korez 

9. 2. 2018 Sestanek komisije za spremljanje in zagotavljanje kakovosti 

10.-11. 2. 2018 Informativni dan 

13. 2. 2018 Predavanje Društva za srce (vabilo zaposlenim in študentom) o atrijski 
defibrilaciji – v prostorih Medicinske fakultete v MB 

14. 2. 2018 Stavka – redni študij obveznosti prestavljene 

15. 2. 2018 Motivacijsko delovanje za podjetnost. Vabilo Alumni kluba FS UM. Vabljeni 
študenti in zaposleni.  

15. 2. 2018 13. skupščina Skupnosti VSŠ Bled (Vombergar) 

15. 2. 2018 Vabljeno predavanje o pomenu in delovanju sindikatov pri ZKN, g. Želimir 
Stanić, organizirala Vesna Poštuvan 

16.-18. 2. 2018 Obisk sejma BioFach v Nurnbergu (Perko, Leskovar M., Masten in Urih) 

16. 2. 2018 Sejem BIOFACH – ponudba za študente in zaposlene, v organizaciji FKBV 

19. 2. 2018 Začetek letnega semestra 1. letnik redni študij 

19. 2. 2018 Ogled ŽITO PC INTES študenti 2. letnik, SV pri TPŽ (Tašner) 

21. 2. 2018 Sestanek študentskega sveta 

22. 2.2018 Ogled razstave v Muzeju narodne osvoboditve – Zlati časi mariborske 
industrije (v organizaciji ZID) 
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23. 2. 2018 Zunanja evalvacija VSŠ - NAKVIS (na šoli) 

Marec, april Priprave na tekmovanje v znanju in spretnostih Konzorcija biotehniških šol 
Slovenije 

1. 3. 2018 Fotografiranje za knjigo Ajda2/Buckwheat2, Založba Kmečki glas 

5. 3. 2018 Obisk študentov magistrskega študija Varna hrana na FKBV in prof. dr. Petra 
Rasporja – ogled delavnic in laboratorijev 

6. 3. 2018 Ogled kuhinje Spar Europark, Vojašnica generala Maistra  in UKC Maribor (2. 
Letnik redni pri TOP) – Sraka 

6. 3. 2018 Obisk dr. Anite Jurić iz Prehrambeno tehnološke fakultete iz Mostaja 

6. 3. 2018 Poslovni odbor MIC-a 

6. 3. 2018 Zagovor diplomske naloge – Urška Motaln 

6. 3. 2018 Poslovni odbor MIC-a 

7. 3. 2018 Vabljeno predavanje dr. Anite Jurić iz PTF Mostar o Hercogovački pivovarni – 
pri predmetu STJ-A (1. letnik redni) 

8. 3. 2018 Komisija za akreditacijo  - imenovanje predavateljev (mag. Malek) 

8. 3. 2018 Pogostitev v zbornici za dan žena 

8. 3. 2018 Srečanje v projektu »Kar sejemo, to žanjemo« - ČZD Lukovica  

9. 3. 2018 Sestanek org. odbora tekmovanja Konzorcija biotehniških šol Slovenije – 
Maribor ICP MB (Perko, Vombergar) 

9. 3. 2018 Občni zbor Društva živilcev na šoli.  Predstavitev projekta Ecotrophelia – 
Gregor Sok  

12. 3. 2018 Predavanje o duševnem zdravju mladih – dr. Vita Poštuvan, v sklopu 
predmeta PSV 

15. 3. 2018 Strokovna ekskurzija 2. letnik pri ZKN – obisk Parlamenta, UKC Ljubljana – 
kuhinja, Kogast Grosuplje in Winterhalter Grosuplje (Sraka in Poštuvan) 

16. 3. 2018 Rez stare trte – ICP dobi cepič  450 let stare trte iz Lenta (Urih, Vombergar, 
Hercog) 

16. 3. 2018 Srečanje referentov VSŠ – Doba Maribor (Paradiž) 

19. 3. 2018 Svet zavoda 

21. 3. 2018 Ogled gledališke predstave v SNG Maribor (1. letnik redni pri PSV) – 
Poštuvan, Smolčič 

21. 3. 2018 Srečanje z dekanom FVZ v Izoli (Vombergar) 

22. 3. 2018 Srečanje z dr. Raquel Guinee iz partnerske institucije Politechnica Viseu  in 
dogovori o projektnem sodelovanju  

26. 3. 2018 Strokovna ekskurzija – ogled Žito Kruh Pecivo Maribor (2. Letnik pri TPŽ) 

26. 3. 2018 Oddaja prijav za tekmovanje KBŠ v Mariboru 

28. 3. 2018 Strokovna ekskurzija študentov 2. letnika pri TML v Pomurske mlekarne 
Murska Sobota in sirarna v Ljutomeru (Hostnik) 

28. 3. 2018 Dobimo se ob petih  – šolska kavarna, gost mag. Aleš Arih (Urih) 

29. 3. 2018 Seminar za 2. letnik – Uspešna pot do diplome (Leskovar M. in Grgan) 

29. 3. 2018 Predstavitev razpisa ECOTROPHELIA Slovenija (GZS – Zbornica kmetijskih in 
živilskih podjetij) 

3. 4. 2018 Obisk iz avstrijske mlinarske šole iz Walesa 

17. 4. 2018 Predstavitev šole in promocija tatarskega ajdovega čaja na 3. Sejmu  
medicinske opreme MEDICAL v Gornji Radgoni (Pem + dve študentki ) 

4. 4. 2018 3. predavateljski zbor VSŠ 

12. 4. 2018 Tekmovanje Konzorcija biotehniških šol Slovenije na temo Bučnice in bučna 
semena (lokacija IC Piramida MB) 

13. 4. 2018 Udeležba na simpoziju Hrvatski pekar v Varaždinu (Vombergar) 

12. 4. 2018 Udeležba na tekmovanju dijakov in študentov Konzorcija biotehniških šol 
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Slovenije (Maribor) 

12. 4. 2018 Sestanek Konzorcija biotehniških šol Slovenije  

13. 4. 2018 Udeležba na strokovnem srečanju Hrvatski pekar v Varaždinu 

18. 4. 2018 Zagovori diplom 

18. 4. 2018 Strokovna predavanja društva živilskih in prehranskih strokovnih delavcev 
SVS Maribor in Veterinarskega društva (predava KZ Rače in mag. Gregor Pen) 

20.-23. 4. 2018 Euro IBRA Trbiž, Italija (Vombergar, Horvat, Vorih, Pem, Tašner) 

23. 4. 2018 Strokovna ekskurzija študentov 1. letnika pri PSV (Čistilna naprava G. 
Radgona, Steyer vina, Ekološka kmetija) –Kociper, Poštuvan 

24. – 25- 4. 2018 Piramida Fest  

25. 4. 2017 Razstava dobrot Piramida Festa 

25. 4. 2018 Saditev stare trte na šoli 

25. 4. 2018 Obisk iz Japonske (Univerza v Kyotu - K. Ikeda in S. Ikeda) 

26. 4. 2018 Obisk vinske kleti v Gornji Radgoni s partnerji iz Japonske 

Maj, junij   Študentska mobilnost, Španija (Krumpak Lea, 2. letnik) 

5. – 12. 5. 2018 Mobilnost zaposlenih Erassmus+ (dr. Vombergar) 

7. 5. 2018 Vabljeno predavanje pri ŽMB – NOACK , Tinka Koštrun 

15. 5. / 16. 5. 2018 NAKVIS usposabljanje – mag. Malek, dr. Težak, dr. Vombergar) 

17. 5. 2018 4. posvet z delodajalci – strategija višjega šolstva, Celje (Vombergar) 

18. – 20. 5. 2018 Sodelovanje na Dobrotah slovenskih kmetij na Ptuju 

19. – 26. 5. 2018  Mobilnost zaposlenih  Erasmus+ (P. Leskovar Mesarič, Arzenšek P. in 
Masten) 

22. 5. 2018 Srečanje OO Tekmovanja KBŠ – zaključki (Maribor) 

24. in 25. 5. 2018 Dvodnevna strokovna ekskurzija študentov 2. letnika VSŠ na Primorsko - 
Fructal, Kras, Incom, Droga, Vinarstvo Rodica,…) (Hostnik, Pem) 

24. 5. 2018 Strokovna ekskurzija Društva živilcev na Koroško – Pekarna Radlje, Dom 
Hmelina… (Vombergar) 

25. 5. 2018 Nacionalni posvet za pripravo strategije višjega šolstva, Ljubljana 
(Vombergar) 

28. 5. 2018 Zagovor diplom 

30. in 31. 5. 2018 Udeležba na 14. simpoziju Mlinarstvo in pekarstvo v Portorožu (Vombergar, 
Urih, Rihter, Vorih, študentka Monika Meško 

 Erasmus + delavnica za pogodbenike KA 103 visoko šolstvo (Polonca 
Leskovar Mesarič, mednarodna koordinatorka) 

5. 6. 2018 Srečanje delovne skupine – strategija višjega šolstva (MIZŠ Ljubljana) 

8. 6. 2018 Srečanje s predstavniki pedagoške fakultete UM (Urih, Vombergar, Hmelak 
G.) 

11. in 12. 6. 2018 Zagovori diplom 

Sredina junija Izid časopisa GLAS ŠTUŽI (študenti 1. Letnik redni študij) 

14. 6. 2018 Strokovna ekskurzija Društva živilcev v Sl. Konjice in Oplotnico - Pekarna 
Strnad, Gea Sl. Bistrica, Vinska klet Zlati grič S. Konjice (Vombergar, Sraka) 

15. 6. 2018 17.vrh kmetijskih in živilskih podjetij v Ljubljani (Vombergar)  

 Skupščina Skupnosti VSŠ, Ljubljana MIZŠ (Vombergar) 

15. – 17.6. 2018 Strokovna ekskurzija IC Piramida MB na Brač 

18. – 21. 6. 2018 Obisk iz partnerske Univerze Kangwon iz J Koreje 

19. 8. 2018 Obisk vinske kleti Radgona z gosti iz J Koreje (Vombergar, Masten) 

20. 6. 2018 Obisk arboretuma Volčji potok z gosti iz J Koreje (Vorih, Rihter) 

20. 6. 2018 Obisk iz Francoskega kmetijskega ministrstva (Corinne Samouilla) 

21. 6. 2018 Podelitev diplom diplomantom VSŠ 

21. 6. 2018 Obisk gosta iz Kitajske na podelitvi diplom 
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21. 6. 2018 Obisk vinske kleti Vinag Maribor s korejskimi in kitajskimi gosti 

21. 6. 2018 Ravnateljičin dan 

22. 6. 2018 Obisk iz UM (ddr. A. Vovk Korže) in dogovori o sodelovanju v projektu 
»Virtualni mlinar« (Urih, Vombergar) 

23. 6. 2018 Dan japonske v Ljubljani in srečanje z japonskim veleposlanikom 
(Vombergar) 

3. in 4. 7. 2018 Srečanje Skupnosti VSŠ na temo mednarodnega sodelovanja, projekt 
PROCSEE (Vombergar) 

4. 7. 2018 Srečanje ravnateljev višjih šol Maribora 

5. 7. 2018 4. PZ 

5. 7. 2018 Sestanek študijske komisije – Arzenšek P., Hostnik, Leskovar M., Kovač, Ekart 

6. 7. 2018 Zaključno srečanje delavcev ICP – dom Jelka na Pogorju 

Julij - september  Študentska mobilnost, Španija  

16. – 20. 8. 2018 Vpis študentov v 1. letnik (po prvi prijavi) 

23. 8. 2018 Zagovor diplom 

25. avgust 2018 Agrina kuhinja – sejem AGRA v Gornji Radgoni. Sodelovanje VSŠ, 
predstavitev knjige Ječmen (Horvat, Vorih, Vombergar, Urih, Pem, študenti 
in dijaki 

29. avgust 2018 Dan kmetijskega in živilskega šolstva, sejem AGRA Gornja Radgona.  

September Vpis – redni in izredni študij (1. in 2. letnik) 

September Zagovori diplom 

September 2018 Notranje presoje 

September Komisija za spremljanje in zagotavljanje kakovosti – sestanek 

Konec septembra  
2018 

Predavateljski zbor 

September  2018 Poslovni odbor MIC-a 
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POROČILO O IZVAJANJU PRAKTIČNEGA IZOBRAŽEVANJA (PI) V 

ŠTUDIJSKEM LETU 2017/18 

PROGRAM ŽIVILSTVO IN PREHRANA 

 

Praktično izobraževanje je potekalo skladno z zastavljenim programom dela. V 1. letnik je 

bilo vpisanih 54 študentov, v zimskem semestru je bilo aktivnih cca. 40 študentov, 38 

študentov je bilo napotenih na prvi del prakse, na drugi del pa le 35. V drugem letniku je bilo 

od 20 (+ 1 ponovno obiskovanje) vpisanih študentov, 18 napotenih na PI v Sloveniji, 2 v 

tujino, en študent pa je imel PI priznano. Na prvih dveh izpitnih rokih je bilo uspešnih 23 

študentov 1. letnika in 15 študentov 2. letnika.  

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 in pogojev 

za priznavanje (3 študentke 2. letnika). Kakor vsa leta do sedaj, smo tudi to leto zagotovili 

mesta za PI za vse študente, ki so želeli opraviti praktično izobraževanje.  

Tudi v letošnjem študijskem letu sta dva študenta opravljala prakso izven Slovenije. Bila 

sta napotena v tujino (Tenerife) v okviru programa Erasmus+. 

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  

intenzivno izvajali obiske ustanov kjer so bili študentje na praksi. Obiskali sva različne šole, 

obrtnike in večja živilska podjetja. V razgovoru z mentorji sva ugotavljali pozitiven odnos do 

šole in študentov. Obiski so bili izvedeni v večini ustanov. Na žalost pa nisva obiskali podjetij 

v tujini kjer sta se usposabljala naša študenta. 

Vsako leto se pojavljajo želje študentov, da bi PI opravljali v podjetjih, ki še niso 

verificirana, zato je bilo tudi letos potrebno vložiti delo 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). V drugem 

letniku in med izrednimi študenti je teh težav bistveno manj.  
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Študentje prvega letnika so PI opravljali v januarju in februarju 2018 (200 ur oziroma 5 

tednov) ter maja in junija 2018 (200 ur oziroma 5 tednov). Študentje drugega letnika so imeli 

PI od aprila do junija 2018 (400 ur oziroma 10 tednov). Tisti, ki so šli na prakso v tujino, pa 

tudi v juliju in avgustu 2018. 

Nekaj študentov rednega in izrednega študija, je tudi letos preko študijske komisije 

zaprosilo za priznavanje znanj, ki so jih že pridobili in ustrezajo zahtevam in ciljem PI. Dva 

študenta rednega študija (eden iz 1. letnika in eden iz 2. letnika) in 10 študentov izrednega 

študija, je imelo pogoje za priznavanje praktičnega dela PI, pripraviti so morali še pisno 

nalogo in opraviti zagovor, ostali pa so imeli delno priznan praktični del. 

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, tudi letos smo s pomočjo ankete zbrali 

mnenja o izvajanju PI s strani delodajalcev. 

 

Pripravili: Vesna Poštuvan in Silva Hostnik 
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Podjetja in mentorji, kjer smo izvajali praktično izobraževanje 

v študijskem letu 2017-18 

 
 

Podjetja Mentorji 

1. Dijaški dom Lizike Jančar, Titova cesta 24a, 2000  

    Maribor 

Bojana Peruš Marušič, Robert 

Lukas 

2. Dijaški dom Drava, Smetanova ulica 67, 2000  

    Maribor 

Maksimiljan Žohar 

3. Dentur d.o.o., Travniška ulica 32, 2310 Slovenska     

    Bistrica 

Vesna Torič 

4. Dom Danice Vogrinec, Čufarjeva cesta 9, 2000  

    Maribor  

Tatjana Peršuh 

5. Dom dr. Jožeta Potrča Poljčane, Potrčeva 1, 2319  

    Poljčane 

Brigita Leva 

6. Dom starejših Idila d.o.o., Vukovski Dol 30, 2221  

    Jarenina 

Rajko Vučenović 

7. Engrotuš d.o.o., Cesta v Trnovlje 10a, 3000 Celje Janez Videmšek 

8. Gorenje gostinstvo d.o.o., Partizanska cesta 12, 3320  

    Velenje 

Stanko Brunšek 

9. Hotel Leonardo d.o.o., Konjiška cesta 6, 2310  

    Slovenska Bistrica 

Mojca Črešnar 

10. Izobraževalni center Piramida Maribor, Park mladih  

      3, 2000 Maribor 

Stanko Vorih, Darko Hercog, 

Marija Horvat, Anja Krajnc 

11. Kmečka pekarna, Janja Metličar s.p., Zgornje  

      Jablane 30A, 2326 Cirkovce 

Janja Metličar 

12. Kmetijsko gozdarski zavod Ptuj, Ormoška cesta 28,    

      2250 Ptuj 

Saška Hodnik 

13. KODILA d.o.o., Markišavci 44, 9000 Murska  

      Sobota 

Evgen Velikonja 

14. Kovego d.o.o., Grof gostilna, pizzeria, cafe, Čeplje  

      12, 3305 Vransko 

Benjamin Gril 

15. Ljubljanske mlekarne d.d., Tolstojeva 63, 1000  

      Ljubljana- enota Maribor 

Valerija Širovnik, Jože Kačič 

16. Mercator d.d., Dunajska cesta 107, 1000 Ljubljana Lidija Gorup 

17. Mesarija, gostinstvo Lečnik, Alojz Lečnik s.p., Trg  

      Svobode 4, 2390 Ravne na Koroškem 

Tomislav Lečnik 

18. Mlekarna Celeia, d.o.o., Arja vas 92, 3301 Petrovče Alenka Selič 

19. MS 2 d.o.o., Gunduličeva ulica 7, 2000 Maribor Matija Stramec 

20. Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano,  

      Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor 

Ksenija Zadravec Plaskan,  

Petra Ritter, Jerica Ivanoš 

21. Osnovna šola Benedikt, Šolska ulica 2, 2234  

      Benedikt 

Aleksandra Borovnik 

22. Osnovna šola Bojana Ilicha, Mladinska ulica 13,  

      2000 Maribor 

Svjetlana Dumančič Zaveršnik 

 

23. Osnovna šola Franceta Prešerna Maribor, Žolgarjeva  

      ulica 2, 2000 Maribor 

Zlatka Harl 
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24. Osnovna šola Ludvika Pliberška Maribor, Lackova  

      4, 2000 Maribor 

Metka Edelbaher 

25. Osnovna šola Markovci, Markovci 33d, 2281  

      Markovci 

Boris Šegula 

26. Osnovna šola Radlje ob Dravi, Koroška cesta 17,  

      Radlje ob Dravi 

Andreja Mravljak 

27. Osnovna šola Rudolfa Maistra, Mladinska ulica 13,    

      2212 Šentilj 

Marija Lesjak 

28. Osnovna šola Sladki Vrh, Sladki Vrh 8/a, 2214  

      Sladki Vrh 

Lidija Grubelnik 

29. Osnovna šola Tabor I Maribor, Ulica Arnolda  

      Tovornika 21, 2000 Maribor 

Lidija Rakić 

30. Perutnina Ptuj d.d.,  Potrčeva cesta 10, Ptuj Metka Benedik, Lidija Tumpej, 

mag. Vida Nahberger Marčič 

31. PPS – Pekarne Ptuj, Rogozniška cesta 2, 2250 Ptuj Sabina Pišek 

32. Sava turizem d.d., Dunajska cesta 152, 1000  

      Ljubljana; Terme 3000 Moravske toplice, Krajnčeva  

      ulica 12, 9226 Moravske  

Marija Sraka 

33. SODEXO prehrana in storitve d.o.o., Tehnološki  

      park 22a, 1000 ljubljana, PE Restavracija Impol  

      Slovenska Bistrica, Partizanska ulica 41, 2310  

      Slovenska Bistrica 

Darko Marin 

34. STORK d.o.o., Cesta k Tamu 11, 2000 Maribor Martina Ivanišević 

35. UKC Maribor, Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor Tadej Škerjanec 

36. Sirarna Čuš d.o.o., Orehova cesta 40, 2312 Orehova  

      vas 

Branko Čuš 

37. Vitiva Proizvodnja in storitve d.d., Nova vas pri  

      Markovcih 93, 2281 Markovci 

Karidija Caf 

38. Vrtec Otona Župančiča Slovenska Bistrica,  

      Zidanškova ulica 1, 2310 Slovenska Bistrica 

Petra Lozinšek 

39. Vrtec Šentjur, Gajstova pot 2a, 3230 Šentjur Barbara Maček 

40. Vrtec Velenje, Šlandrova ulica 11, 3320 Velenje Janja Pohorec 

41. Žito Ljubljana, Kruh Pecivo d.d. , Ulica Jožice  

      Flander 2, 2000 Maribor 

Janez Vrabel, Irena Kurent 

 

Vesna Poštuvan in Silva Hostnik                                                                Maribor, 28. 8. 2018 
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POROČILO O  IZVAJANJU IZOBRAŽEVANJA - IZREDNI ŠTUDIJ NA VIŠJI 

STROKOVNI ŠOLI ZA ŠTUDIJSKO LETO 2017 – 2018 

 

V študijskem letu 2017-18 smo pri izrednem študiju izvajali program Živilstvo in prehrana. 

Obseg ur in organiziranost študija smo prilagodili odraslim udeležencem in številu vpisanih 

študentov. Študij je potekal modularno.  Hkrati je potekal en predmet, samo izjemoma dva 

predmeta. Po končanih organiziranih oblikah pedagoškega dela je sledil izpit. Organizirane 

oblike pedagoškega dela (predavanja, laboratorijske, seminarske vaje, konzultacije, strokovne 

ekskurzije, zagovori seminarskih oz. projektnih nalog in izpiti) so potekale od začetka oktobra 

do začetka julija in nato še v avgustu in septembru 2018.   

Izvajanje študijskega procesa smo usklajevali tudi s predlogi študentov (predvsem za prvi 

izpitni rok) in predavateljev v okviru organizacijskih in logističnih možnosti šole. 

Izobraževanje na Višji strokovni šoli – program ŽIVILSTVO IN PREHRANA traja dve leti in 

se pri izrednem študiju izvede v treh letih. V študijskem letu 2017/18 se je na Višjo strokovno 

šolo vpisalo v program Živilstvo in prehrana: 

- 1. letnik 6 študentov, ena študentka je kasneje zaradi bolezni zaprosila za odlog. 

- 2. letnik (prvo leto) 8 študentov (od tega 4 za prehod iz programa Živilstvo v program 

Živilstvo in prehrana),  

- 2. letnik (drugo leto)  pa 8 študentov (od tega 4 za prehod iz programa Živilstvo v 

program Živilstvo in prehrana). 

Predavanja, seminarske in laboratorijske vaje smo v programu ŽIVILSTVO IN PREHRANA 

izvajali kombinirano za vse tri generacije skupaj. Študente smo združevali glede na izbirnost 

in izbrane predmete oz. module. Pedagoški proces smo izvajali ob torkih, sredah in četrtkih 

popoldan. Predavanja, seminarske in laboratorijske vaje smo izvajali v eni skupini.  

V programu ŽIVILSTVO IN PREHRANA smo v študijskem letu 2017/18 od predmetov 1. 

letnika izvedli naslednje: Strokovno informatiko in statistične metode vrednotenja, 

Tehnološke procese z varstvom pri delu, embalažo in logistiko in Praktično izobraževanje I in 

od predmetov oz. modulov 2. letnika: Zakonodaja, zagotavljanje kakovosti in nadzor, 

Tehnologijo mleka, Tehnologijo mesa, Trženje v živilstvu in prehrani in Praktično 

izobraževanje II. Vsa predavanja, vaje in seminarske vaje so potekale po programu. 

Obisk pri vseh oblikah izvajanja pedagoškega dela je bil dober, uspešnost študentov pri izpitih 

pa zelo različna. 

Študentom izrednega študija smo tudi letos ponudili nekatere dodatne oblike izobraževanja: 

- študentom 1. letnika uvodni seminar »Uspešen začetek študija«; 

- različna strokovna predavanja  in oglede s področja živilstva in prehrane, ki so bila 

namenjena študentom 1. in 2. letnika; 

- študentom 2. letnika Živilstvo in prehrana dvodnevno strokovno ekskurzijo na 

Primorsko; 

- študentom 2. letnika smo omogočili udeležbo na seminarju »Uspešna pot do diplome«, 

ki je bil organiziran za redne študente,  

- tudi letos smo za vse študente rednega in izrednega študija organizirali in uspešno 

izvedli štiridnevni raziskovalni tabor, ki je letos potekal v Bohinju in okolici. 

 

Silva Hostnik, vodja izobraževanja za izredni študij VSŠ 
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URNIK predavanj in vaj  ŽIVILSTVO IN PREHRANA 2017/18 - 1.LETNIK  
 

Zimski semester: od 2. oktobra do 24. decembra 2017 (12 tednov) 

Dan Čas Predmet 

Predavatelj/inštruktor/ 

laborant Ur/teden P/SV/LV Prostor Opombe 

Ponedeljek 

8:00-19:00 SIS 

mag. Vinter, dr. Težak, 

dr. Hmelak G., 3 P, SV, LV  VP, P/2 
Št. ur po dogovoru med SIS 

in PRZ.  Zasedenost P/2 

8:00-19:00 PRZ 

Ekart, Herlič,  

dr. Stanojević J., 

Hostnik(I), Pem  max 5  P, SV, LV VP, P/2, K/1  

Torek 
8:00-16:00  EMP mag.Vinter max 8 P, SV, LV  VP, K/1, P/2  

Sreda 
8:00-19:00 TRB Jurčevič, Sok, Pem 4 P, LV  I/6 Uskladiti skupine za LV 

8:00-13:00 SIS 

mag. Vinter, dr. Težak, 

dr. Hmelak G. 4 LV  P/2  

Četrtek 

8:00-19:00 TPE 

mag. Malek, Leskovar 

M., mag. 

Mulaosmanović, Pem 4 

P, SV,  

LV  

VP, K/2, II/9 

 Paziti zasedenost laborantke! 

Petek 

8:00-12:00 SIS 

Hmelak G., dr. Težak, 

mag. Vinter 4 LV  K/1 
Uskladiti skupine s TRB in 

TPE 

8:00-12:00 TRB Jurčevič, Sok, Pem 4 LV  I/6  

8:00-12:00 TPE 

Leskovar M., mag. 

Mulaosmanović, Pem 4 LV  K/2  

 

 

Letni semester: od 12. februarja do 11. maja 2018 (12 tednov) 

Dan Čas Predmet 

Predavatelj/inštruktor/ 

laborant Ur/teden P/SV/LV Prostor Opombe 

Ponedeljek 

 

 

 

8:00-19:00 PSV 

Kociper, Poštuvan, 

Smolčič 4  

P, SV, 

LV 

VP,  

UK/1 Uskladiti z ŽMB 

8:00-19:00 ŽMB 

Arzenšek P.,  

mag. Nahberger M., 

Ciringer, Sok, Pem 4 P, SV VP Uskladiti s PSV 

Torek 

8:00-13:00 ŽAŽ Hmelak G., Pem 4  P ali LV  VP, P/6 Uskladitev s STJ 

8:00-19.00  STJ-N dr. Podbrežnik, Šumandl 4  P, LV-N  K/1 Uskladitev z ŽAŽ 

8:00-19.00 STJ-A Kovač, dr. Podbrežnik 4  P, LV-A I/3 Uskladitev z ŽAŽ 

8:00-19:00 PSV 

Kociper, Poštuvan, 

Smolčič  4 LV K/1 Rezerva za dodatne termine 

Sreda 

8:00-13:00 ŽAŽ mag. Malek,  Pem 4  LV  K/2 

Uskladitev skupin za LV z 

ŽMB 

8:00-13:00 ŽMB Arzenšek P., Sok, Pem 4 LV I/6 

Uskladitev skupin za LV z 

ŽAŽ 

8:00-19:00 PSV 

Kociper, Poštuvan, 

Smolčič 4 LV K/1 Rezerva za dod. termine 

13:00-19.00 STJ-A Kovač, dr. Podbrežnik 4  P, LV-A  I/3  

13:00-19.00 STJ-N dr. Podbrežnik, Šumandl 4  P, LV-N  K/1  

13:00-19.00 ŽMB Arzenšek P., Sok, Pem  4 LV I/6 Rezerva, uskladiti s STJ 

Četrtek 

8:00-11:00 ŽAŽ dr. Hmelak G., Pem 4  LV  P/6 Uskladitev skupin za LV 

8:00-11:00 ŽMB Arzenšek P., Sok, Pem 4 LV I/6 
Lahko tudi kasneje. Zasedenost 

Potnik in dogovor z ŽAŽ 

11:30-14:30 ŽAŽ 
dr. Hmelak G.,  

mag. Malek 4  P VP 
Lahko tudi dopoldan po 

dogovoru z ŽMB. 

15:00-19:00 ŽMB Arzenšek P., Sok, Pem 4 LV  I/6 
Lahko tudi prej po dogovoru z 

ŽAŽ. 

Petek 8:00-14:00 ŽAŽ mag. Malek,  Pem 4  LV K/2 Uskladitev skupin za LV 
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  8:00-14:00 PSV 
Kociper, Poštuvan, 

Smolčič 4 LV  K/1, I/6 Uskladitev z ŽAŽ 

 

URNIK predavanj in vaj  ŽIVILSTVO IN PREHRANA 2017/18 - 2.LETNIK   
 

Zimski semester: od 2. oktobra do 24. decembra 2017 (12 tednov) 

Dan Čas Predmet 

Predavatelj/inštruktor/ 

laborant Ur/teden P/SV/LV Prostor Opombe 

Ponedeljek 
8:00-13:00 TRŽ Masten, Hostnik 4  P, SV KDU, K/2, II/7  

13:00-16:00 TRŽ Masten, Hostnik, Pem  4  P, SV, LV KDU, K/2, II/7  

Torek 
8:00-16:00 SKŽ Hostnik, Masten, Arzenšek P. 4  P, SV KDU  

13.00-16:00 SKŽ 

Hostnik, Masten,  Arzenšek P., 

Pem 4  P, SV, LV 
KDU, P/3, P/6, I/6, 

II/7  

Torek 8:00 – 16:00 TŽP Tement 4-6 P, SV, LV U K/1  

Sreda 
8:00-13:00 PRD Ekart, Herlič, Hostnik (I) 4  P, SV KDU  

13:00-17:00 PRD Herlič, Ekart, Hostnik (I), Pem 4  P, SV, LV KDU, P/2, P/6  

Četrtek 8:00-16:00 TME 

Arzenšek P.,  

Pem, Grušovnik max 8 P, SV, LV 
KDU, P/6, II/7, 

mes.del.  

12:00-15:00 TME Arzenšek P., Pem,  P, SV, LV P/6, II/7,mes.del.  

Petek 

  

  

8:00-11:00 TVI Masten, mag. Valdhuber, Pem 3- 4 P, SV, LV KDU, K/2  

11:00-15:00 TVI Masten, mag. Valdhuber, Pem  4 – 5 P, SV, LV  KDU, K/2,  II/7  

 

Letni semester: od 15. januarja do 6. aprila  2018 (12 tednov) 

Dan Čas Predmet 

Predavatelj/inštruktor/ 

laborant Ur/teden P/SV/LV Prostor Opombe 

Ponedeljek 
8:00-13:00 TPŽ Tašner, Ciringer, Rihter (I) 4  P, SV KDU, P/3  

13:00-18:00 TPŽ 

Tašner, Ciringer, Rihter (I),  

Pem, Horvat, Vorih  4   P, SV, LV KDU, P/3  

Torek 

8:00-13:00 PGK dr. Vombergar, mag. Skvarča 4  P, SV KDU 15. jan.- 23.feb. 

8:00-13:00 TOP 

Sraka, Ekart, Rihter (I), 

Horvat 4  P, SV, LV KDU 20. feb.–6. april 

13.00-18:00 PGK 

dr. Vombergar, mag. Skvarča, 

Horvat, Vorih 4  P, SV, LV 

KDU,  

sl. pek. del.  15. jan.- 23.feb 

13.00-18:00 TOP 

Sraka, Ekart,  Rihter (I), 

Horvat 4  P, SV, LV KDU, kuhinja 20. feb.–6. april 

Sreda 

8:00-13:00 TML Hostnik 4  P, SV,LV KDU  

11:00-15:00 TML Hostnik, Pem 4 LV II/7, K/2  

13:00-16:00 TML Hostnik, Pem 4  P, SV, LV KDU, II/7, K/2  

 

ZKN  

TOP  4  P, SV, LV  
Rezervni termini.  

Po dogovoru s TML 

Četrtek 
8:00-13:00 ZKN 

Sraka, Poštuvan,  

mag. Senekovič, Hercog, Vorih 4  P, SV, LV KDU  

13:00-18:00 ZKN 

Sraka, Poštuvan, mag. 

Senekovič, Hercog, Vorih 4  P, SV, LV 

KDU, P/2, 

mes.+pek. del.  

Petek 

  

  8:00-11:15 

ZKN, 

TOP, 

PGK 

Sraka, Poštuvan,  

mag. Senekovič, Ekart,  

dr. Vombergar, mag. Skvarča, 4 

P,SV, LV 

P. SV, LV 

P, SV, LV  

Rezervni termini.  

Po dogovoru med 

predavatelji 
Do 13. feb. PGK 

Od 20.feb. TOP ali 

ZKN 

11:15-15:00 PGK 

dr. Vombergar, mag. Skvarča, 

Horvat, Vorih 4-5 P, SV, LV 

KDU, pek.del. 

sl.del. 15.jan. – 13. feb.   

 11:15-15:00 TOP, Sraka, Ekart, Horvat 4 P, SV, LV  
Rezervni termin. Po 

dogovoru med 
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ZKN predavatelji 
Od 20.feb. TOP ali 

ZKN 

 

URNIK ZA IZREDNI ŠTUDIJ PROGRAM ŽIVILSTVO IN 

PREHRANA 2017/18 1. in 2. letnik (prvo in drugo leto)  

 
Urnikse bo prilagodil glede na število vpisanih študentov,  zato lahko pride še do manjših sprememb. 

 OKT NOV DEC JAN FEB MAR APR MAJ JUN 
1     TPE S       I  

K      T 

  PI I + II 

2      E      N    

3    TML   PI I + II PI I + II  

4 UVODN
I 

SEMIN

AR 

  TPE   PI I+II PI I+II PI I+II 

5 SIS      PI I + II  PI I + II 

6   TML    PI I + II  PI I+II 

7   TML  TPE TME  PI I+II PI I + II 

8  ZKN    TME  PI I+II PI I + II 

9  ZKN     PI I + II PI I+II  

10    TPE   PI I+II PI I + II  

11 SIS   TPE   PI I + II PI I + II PI I+II 

12 SIS      PI I + II  PI I + II 

13   TML    PI I+II  PI I+II 

14   TML  TME TME  PI I+II PI I + II 

15  ZKN   TME TŽP  PI I + II PI I + II 

16  ZKN     PI I + II PI I+II  

17    TPE   PI I + II PI I + II  

18 SIS   TPE   PI I + II PI I + II PI I+II 

19 SIS      PI I+II  PI I + II 

20   TML    PI I + II  PI I+II 

21   TML  TME TŽP  PI I+II PI I + II 

22  ZKN   TME TŽP  PI I + II PI I + II 

23  ZKN     PI I+II PI I+II  

24    TPE   PI I + II PI I + II  

25 ZKN  N      P TPE   PI I+II PI I+II PI I+II 

26 ZKN  O      O  Z      P  PI I + II  PI I + II 

27   V      Č  I       O    PI I+II 

28   O       I  M     Č TŽP  PI I+II PI I + II 

29  ZKN L       T   TŽP  PI I + II PI I + II 

30  ZKN      PI I+II  

31    TPE    PI I + II  

 

SIS- Strokovna informatika in statistične metode vrednotenja- obvezni za vse 

ZKN-Zakonodaja, zagotavljanje kakovosti in nadzor – obvezni za vse 

TML- Tehnologija mleka-obvezni za tiste, ki imajo izbrano Živilstvo in izbirni za ostale 

TPE- Tehnološki procesi z varstvom pri delu, embalaža in logistika – obvezni za vse 

TME- Tehnologija mesa - obvezni za tiste, ki imajo izbrano Živilstvo in izbirni za ostale 

TŽP- Trženje v živilstvu in prehrani-obvezni za tiste, ki imajo izbrano Živilstvo 

PRI I- Praktično izobraževanje I- 1. letnik – obvezni za vse, april, maj, junij ali po dogovoru 

PRI II- Praktično izobraževanje II-2. letnik- obvezni za vse, april, maj, junij ali po dogovoru 
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ICP Maribor 
Višja strokovna šola 
Park mladih 3 
2000 Maribor                                                                                              Maribor, 28. 8. 2018 

 

 
 

Poročilo o mednarodnem sodelovanju v študijskem letu 2017/18 
 

V preteklem študijskem letu smo meseca oktobra izvedli razpis za izvedbo mobilnosti 
študentov in zaposlenih, novembra in decembra 2017 pa so potekale aktivnosti za izbor 
kandidatov. V začetku leta 2018 smo ponovno kandidirali za sredstva na razpisu Erasmus +, 
Projekti mobilnosti KA1 in bili izjemno uspešni. Pridobili smo kar trikrat več sredstev kot v 
preteklem letu.  
V okviru projekta KA 103 smo iz razpisnega leta 2016 porabili preostala sredstva za 
mobilnosti zaposlenih (štiri mobilnosti), izvedli pa smo tudi štiri mobilnosti zaposlenih s 
pomočjo sredstev iz razpisnega leta 2017 in dve mobilnost za namen prakse za študente.  
 
D) Izvedene mobilnosti 
 
Mobilnost zaposlenih z namenom usposabljanja v akciji KA103 Erasmus +  

Ime in priimek  Obdobje mobilnosti Država, kraj  in institucija 

Blanka Vombergar 7. do 11. maj 2018 Nemčija, Berlin, Robinson d.o.o. 

Rosvita Arzenšek 

Pinter 
21. do 25. maj 2018 Irska, Dublin, Atlantic Language School  

Zdenka Masten 21. do 25. maj 2018 Irska, Dublin, Atlantic Language School  

Polonca Leskovar 

Mesarič 
21. do 25. maj 2018 Irska, Dublin, Atlantic Language School  

Oto Težak 4. do 6. junij 2018 Portugalska, Viseu,  Politehniški inštitut 

Gregor Sok 4. do 6. junij 2018 Portugalska, Viseu,  Politehniški inštitut 

Neva Malek 20. do 24. avgust 2018 Hrvaška, Nin, Solana Nin d.o.o.  

Vesna Poštuvan 20. do 24. avgust 2018 Hrvaška, Nin, Solana Nin d.o.o. 

 
 
Mobilnosti študentov za namen prakse v akciji KA103 Erasmus + 

Ime in priimek  Obdobje mobilnosti Država, kraj  in institucija 

Vanesa Brezinšek junij – avgust  2018 
Španija, Tenerife,  Grand Muthu Golf Plaza 

Resort S.A. 

Sandi Rozman junij – avgust  2018 
Španija, Tenerife,  Grand Muthu Golf Plaza 

Resort S.A. 
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Na področju mednarodnih aktivnosti v Erasmus + sodelujemo tudi s Skupnostjo VSŠ, v 
preteklem študijskem letu sta s tem sredstvi izvedla mobilnost dr. Blanka Vombergar in 
Davorin Urih. 
 
E) Pridobljena sredstva 

 
Kandidirali smo za sredstva za mobilnosti v okviru razpisa Erasmus + Ključne aktivnosti KA 
103 za leto 2017 in bili uspešni. Pridobili smo sredstva v višini 38.300 evrov, skupno za 28 
mobilnosti. 
 
Odobrene mobilnosti v akciji KA103 Erasmus + Razpis 2018  

Namen Število oseb 

(štev. dni) 

Denarna sredstva v evrih 

 

Praksa študenti 
8  

(660 dni) 
11.000,00 

Mobilnost zaposlenih z 

namenom poučevanja in 

usposabljanja 

20  

(30 +70 dni) 

 (6 poučevanje + 

14 usposabljanje) 

17.500,00 

Odobrena sredstva za 

organizacijo vseh mobilnosti 
28 9.800,00 

 
F) Podpisani bilateralni sporazumi za obdobje 2014–2020 

Na novo podpisanih sporazumov v preteklem študijskem letu nismo pridobili, še vedno 
pa sodelujemo z institucijami, s katerimi smo sporazume podpisali v preteklih študijskih 
letih. 
 

G) Tuji predavatelji na naši VSŠ 
a) V mesecu septembru 2017 sta nas obiskali predavateljici s Kolidža za mehaniko in 

tehnologijo iz Olainea (Latvija), Marita Strādere in Anastasia Jēgermane, v mesecu 
decembru smo gostili štiričlansko delegacijo iz Prehrambeno biotehnološke fakultete 
v Zagrebu (dekan dr. Damir Ježek,  prodekan za mednarodno sodelovanje dr. Antonio 
Starčević, prodekanica za znanost dr. Jadranka Frece in prodekan za poučevanje dr. 
Zvonimir Šatalić. V juniju 2018 smo gostili Corinne Samouille iz Kmetijske šolo LEGTA  
iz Toulousa (Francija),  ravno tako meseca junija pa nas je obiskal dr. Cheol Ho Park z 
delegacijo (nacionalna univerza Kangwon, Koreja) in dr. Meiliang Zhou s kitajske 
akademije za kmetijsko znanost (Kitajska). 

   
 
 
 

Pripravila: Polonca Leskovar Mesarič 
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Izobraževalni center Piramida Maribor 

Višja strokovna šola  

Park mladih 3 

2000 Maribor  

          Maribor, 29. 8. 2018 

 

 

POROČILO TUTORIC ZA ŠTUDENTE 1. LETNIKA VSŠ V ŠTUDIJSKEM LETU 

2017/18 – izvajalke: dr. Alenka Hmelak Gorenjak, Tamara Kovač, Polonca Leskovar 

Mesarič in mag. Marlena Vinter. 

 

 

Kot vsako leto je bila tudi v študijskem letu 2017/18 posebna  pozornost namenjena 

študentom prvega letnika.  

Za boljše počutje na šoli in uspešen študij je bilo ponovno organizirano tutorstvo.  

 

Na začetku študijskega leta smo predstavili in začrtali obojestranska pričakovanja. Pogovarjali 

smo se o pravicah in obveznostih študentov. Določili smo možne termine in oblike srečanj oz. 

komuniciranja (osebna srečanja v šoli ali izven in/ali preko elektronske pošte). Aktivnosti, ki 

smo jih najpogosteje izvajali so bile: 

 

 Razgovori o tem, kako celostno načrtovati svoj študij od začetka do diplome.   

 Razgovori o načinu študija – kako se lotiti dela, ko za to nismo najbolje razpoloženi ali 

ko se morda pojavijo kakšne posebne okoliščine. 

 Pogovor o tem, kako vplivati na dvig samozavesti in kako izboljšati lastno 

samopodobo. 

 Razgovor, kako vzpostaviti in voditi uspešno komunikacijo med študentom in 

predvateljem. 

 Pogovor o tem, kako biti strpen na šoli in kako vzpostaviti in obdržati dobre 

medsebojne odnose med študenti in z vsemi zaposlenimi na šoli. 

 Razprava o pomenu prisotnosti na predavanjih in vajah. 

 Razgovor o razlogih izostankov s predavanj in vaj. 

 Kako se izogniti prepoznim prijavam na izpit (reševanje zamud ob prijavah). 

 Iskanje dodatne motivacije za študij. 

 Spremljanje uspešnosti študentov pri opravljanju izpitov. 

 Pomoč pri vprašanjih ob volitvah na šoli. 

 Razgovori o študentskem delu. 

 Pojasnjevanje o vplivu škodljivih razvad študentov na kakovost študija. 

 Izvajanje praktičnega dela v okviru MIC-a. 

 Sodelovanje pri projektnem delu v okviru MIC-a. 

 Sodelovanje študentov pri promociji šole v širšem okolju – informativni dan, tržnice 

poklicev, različne aktivnosti promocije šole). 

 

 

 

Zapisala: Tamara Kovač 
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Izobraževalni center Piramida Maribor 
Višja strokovna šola 
Park mladih 3 
2000 Maribor 

 

Poročilo o izvajanih aktivnostih v okviru kariernega kotička v študijskem letu 2017/18 

 

Karierni kotiček, ki deluje na Višji strokovni šoli, vsako študijsko leto ponuja različne 

aktivnosti za redne kot tudi za izredne študente obeh višješolskih programov, in sicer 

živilstvo in prehrana ter organizator socialne mreže. 

Študentom smo nudili osebno svetovanje, obveščali smo jih o ponudbah podjetij in 

organizacij ter zavodov, o možnih izvajanjih praktičnega izobraževanja, ki je lahko začetni 

segment pri iskanju zaposlitve in nadaljnjem načrtu za poklicno pot. Informirali smo jih o 

zaposlitvenih možnostih kot tudi možnostih razvijanja različnih veščin, o morebitnih 

delodajalcih. 

Sodelovali smo tudi na različnih dogodkih, srečanjih in promocijah, obiskovali srednje šole z 

namenom predstavitve programov. 

Študente obveščamo o različnih ponudbah delodajalcev, tako iz podjetij kot zavodov ter 
organizacij, pomagamo pri iskanju zaposlitev, priložnostnega dela, jih usmerjamo in 
svetujemo pri oblikovanju poklicne ali študijske poti. 
 
Spremljali smo ponudbo in povpraševanja na trgu dela, sodelovali z različnimi podjetji in 

zavodi, v okviru predmeta poslovno sporazumevanje in vodenje smo se pogovarjali o 

načrtovanju poklicne poti, o delovanju trga dela in lastni promociji.  

 

Dr. Blanka Vombergar 
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IZOBRAŽEVALNI CENTER PIRAMIDA MARIBOR 
VIŠJA STROKOVNA ŠOLA 
PARK MLADIH 3,2000 MARIBOR 
TEL. 02/320 86 33, 02/320 86 11; FAX 02/33-13-048 
E-MAIL: visjastrokovna.ic-piramida@guest.arnes.si 
 
Maribor, 27. 8. 2018 
 
 
 

POROČILO O DELU STRATEŠKEGA SVETA VSŠ  
ZA ŠTUDIJSKO LETO 2017/18 

 
 
 

 
V študijskem letu 2017/18 je imel Strateški svet  VSŠ eno redno sejo: 
 

1. 21. seja je bila 23. 10. 2017 ob 16.00 na ICP Maribor – VSŠ Maribor, kjer smo med 
drugim obravnavali : 

- poročilo o delu ICP VSŠ 2016/17 

- letni delovni načrt ICP VSŠ za leto 2017/18 

- dolgoročni razvojni program in strateške usmeritve ICP VSŠ 2018/23 (novi 
programi, aktivnosti, vpis) 

 
 
Na seji je bilo prisotnih 5 članov Strateškega sveta, sprejeti pa so bili 4 sklepi, in sicer 
potrditev zapisnika prejšnje seje, potrditev poročila o delu ICP VSŠ Maribor v študijskem letu 
2016/17,  potrditev Letnega delovnega načrta ICP VSŠ za leto 2017/18 v predlaganem 
obsegu. Strateški svet je prav tako sprejel sklep, da predlaga vodstvu IC Piramida , da preveri 
sporazume za sodelovanje z drugimi izobraževalnimi inštitucijami in pripravi smernice za 
nove programe oziroma nadaljuje z začrtanim delom. 
Prav tako je Strateški svet potrdil Dolgoročni razvojni program in strateške usmeritve za 
obdobje 2018 – 2023. Ravnateljica je seznanila prisotne z obiskom japonskega veleposlanika 
in gostovanjem japonskih mojstrov v izdelavi japonskih ajdovih rezancev. 
 
Z vsemi aktivnostmi, ki so potekale na šoli, vključno z obiskom NAKVIS –a, ki se je odvijal dne 
23. 2. 2018, se je strateški svet seznanil preko elektronske pošte. 
 

 
 
 

Poročilo pripravila: 
Zdenka Masten, predsednica strateškega sveta 
 
 

 

mailto:visjastrokovna.ic-piramida@guest.arnes.si
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KONČNO POROČILO (obdobje oktober 2017 – september 2018) 

O DELU ŠTUDIJSKE KOMISIJE V ŠTUDIJSKEM LETU 2017/18 

(poročilo pripravila predsednica študijske komisije Rosvita Arzenšek Pinter) 

 

 

V obdobju preteklega študijskega leta smo se člani sestajali na rednih in korespondenčnih 

sejah (3 redne seje in 25 korespondenčnih sej). 

 

Naše delo je zajemalo: 

 potrjevanje dispozicij za diplomska dela/naloge (mesečno), 

 obravnavo vlog za priznavanje predhodno pridobljenega znanja in izdajo odgovarjajočih 

sklepov, 

 obravnavo vlog za predčasno opravljanje praktičnega izobraževanja, 

 sprejetje postopka vpisa za izredni študij, 

 obravnavo uspešnosti študentov 1. in 2. letnika rednega študija, 

 sprejem priznavanja znanja/predmetov za študente, ki se bodo prepisali iz programa 

živilstvo v program živilstvo in prehrana, 

 sodelovanje z višješolsko prijavno službo v Celju, 

 izvedba postopka priznavanja izobraževanja študentov, ki bi se želeli vpisati na našo 

VSŠ na podlagi priložene tuje listine o izobrazbi kandidata v skladu s predpisi o 

priznavanju izobraževanja ter  

 izdajanje odločbe kandidatom tujcem, s katero ugotovi, ali izpolnjuje predpisane 

izobrazbene pogoje za vpis v študijski program, za katerega se je prijavil, 

 razgovori s študenti. 

 

 

 

 

 

 

Maribor, september 2018 
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POROČILO O DELU KOMISIJE ZA SPREMLJANJE IN ZAGOTAVLJANJE 

KAKOVOSTI NA VŠŠ ZA ŠTUDIJSKO LETO 2017/18 

 

 

Komisija za spremljanje in zagotavljanje kakovosti na VSŠ je sledila načrtu dela, ki ga je 

sprejela ob začetku študijskega leta. V komisiji so delovale dve študentki  in pet predavateljev 

VSŠ. 

 

Člani komisije smo se sestali na rednih in korespondenčnih sestankih. Za različne aktivnosti 

(npr. anketiranje, notranje presoje, rezultate anket, samo-evalvacije) smo bili posamezni člani 

komisije še dodatno v stiku. V septembru načrtujemo še en reden sestanek. 

 

Glavne aktivnosti komisije 

 

1. Spremljanje in zagotavljanje kakovosti na VSŠ  

V letošnjem študijskem letu smo nadaljevali z že uveljavljenimi evalvacijami in tako smo: 

 ugotavljali zadovoljstvo študentov s šolo in študijskim procesom,  

 izvedli ocenjevanje predavateljev in  

 samoevalvacijo predavateljev, 

 izvedli ocenjevanje o generaciji študentov 

 ocenjevali izvajanje praktičnega izobraževanja s strani študentov (to anketiranje še 

poteka), 

 ocenjevali praktično izobraževanje s strani mentorjev praktičnega izobraževanja v 

podjetjih 

 zbirali opažanja predavateljic – organizatork PI o izvajanju PI, 

 ugotavljali zadovoljstvo med strokovnimi delavci - izvajalci izobraževalnega procesa.  

 

Že zbrani rezultati anket kažejo, da so ocene posameznih postavk v anketi podobne kot v 

predhodnih letih, pogosto okoli ocene 4 (na lestvici  od 1 do 5). Ponekod pa je zaznati manjša 

nihanja. Komisija se bo z rezultati anket podrobneje seznanila v jeseni 2018, ko bodo 

zaključena vsa anketiranja in zbrani vsi rezultati. Za zagotavljanje reprezentativnosti, smo 

poskušali za sodelovanje motivirati čim več respondentov. V povprečju veh anket, jih je tako 

sodelovalo več kot polovica. 

 

2. Notranje presoje 

Na podlagi sklepov komisije in vodstva VSŠ, poteka tudi letos  notranja presoja nekaterih 

procesov na šoli. V zvezi s tem je ravnateljica VSŠ  imenovala komisijo za notranje presoje 

2017/2018. Pobude in ugotovitve notranje presoje bodo na komisiji še obravnavane in bodo 

podlaga za izboljšave 

V letošnjem letu smo si zadali presojanje na treh področjih. To so: 

- Aktiv tehnologije 

- Delovanje referata 

- Delovanje knjižnice. 

Notranje presoje trenutno še potekajo. 

 

3. Samoevalvacije  

V tem študijskem letu je komisija celostno obravnavala rezultate vseh anketiranj in ugotovitve 

notranjih presoj  iz predhodnega leta (2016/17). V skladu s tem so bili opredeljeni in izvedeni 

nekateri ukrepi za izboljšave. Z rezultati je bil seznanjen predavateljski zbor.  
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Zbrani rezultati pa so bili tudi podlaga za samoevalvacijsko poročilo, ki ga je komisija 

pripravila skupaj z vodstvom VSŠ. To je dostopno tudi na spletni strani šole in je bilo 

posredovano organom šole (predavateljskemu zboru, strateškemu svetu, vodstvu zavoda) ter 

Nakvisu. Zbrani rezultati (tudi iz prejšnjih let) kažejo manjša nihanja na posameznih 

postavkah, a je večina ocen  okoli ocene 4. Z vsemi rezultati so redno seznanjeni: 

predavateljski zbor, vodstvo šole in drugi organi VSŠ ter študentje. 

 

4. Zbiranje pobud in pripomb 

Kot vsa leta, smo spremljali pobude in pripombe za izboljšanje študijskega procesa. Čeprav 

imamo vzpostavljeno »skrinjico zaupanja«, pisnih pobud, mnenj ali zahtev, v njej ni bilo. 

Nekaj pobud so študentje in predavatelji posredovali preko svojih predstavnikov v komisiji za 

spremljanje in zagotavljanje kakovosti. Delno smo jih na šoli tudi že uresničili. Veliko  pobud 

in pripomb pa se pridobi v neformalnih razgovorih in nekaj iz odprtega dela vprašalnikov.  

 

5. Zunanja presoja kakovosti s strani NAKVUS-a 

V letošnjem letu (februar 2018), je bilo delovanje višje strokovne šole, presojano tudi s 

NAKVIS-a. Veseli smo, da je tudi ta zunanja presoja potrdila dobro delo na višji strokovni 

šoli, in tudi dobro delo same komisije za spremljanje in zagotavljanje kakovosti višje 

strokovne šole.  

  

6. Ostale aktivnosti 

Člani komisije so sodelovali v različnih aktivnostih na šoli in izven nje (v mednarodnih 

aktivnostih, v različnih organih šole, sodelovali so z industrijo, zbornicami, drugimi šolami, 

na konferencah …). Še posebej intenzivno je bilo na področju kakovosti sodelovanje s 

Komisijo za kakovost v Skupnosti Višjih strokovnih šol RS. Članica komisije, ga. Marija 

Sraka je s Skupnostjo VSŠ RS sodelovala pri Modelu odličnosti višjih strokovnih šol in pri 

pripravi študijskega gradiva ter usposabljanju za pridobitev Diplome Skupnosti višjih 

strokovnih šol za odličnost.  

Komisija je redno sodelovala tudi s komisijo za kakovost na srednji šoli in na celotnem 

zavodu IC Piramida Maribor. 

O svojem delu je komisija redno poročala vodstvu višje strokovne šole in zavoda IC Piramida 

ter predavateljskemu zboru. 

 

Vesna Poštuvan   

Predsednica komisije 
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POROČILO O DELU AKTIVA PREDAVATELJEV SPLOŠNIH PREDMETOV V 

ŠTUDIJSKEM LETU 2017/18 

 

Moduli oz. predmeti: Strokovna informatika in statistične metode vrednotenja (SIS), 

Strokovna terminologija v tujem jeziku (STJ), Poslovno sporazumevanje in vodenje 

(PSV), Ekonomika in management podjetij (EMP), Trženje v živilstvu in prehrani (TŽP) 

  

- Izvajanje študijskega procesa (predavanj, seminarskih vaj, laboratorijskih vaj, 

konzultacij za študente in izpitov) v izobraževalnem program Živilstvo in prehrana 

– redni in izredni študij. 

- Izpolnjevanje dogovorov dogovorjenih znotraj aktiva. 

- Priprava in posodabljanje študijskih gradiv. 

- Medpredmetno sodelovanje in sodelovanje z drugimi strokovnimi aktivi oz. 

predmetnimi področji. 

- Analiza že uporabljenih ter priprava in uvajanje novih sodobnih metod in tehnik 

študija. 

- Analiza dosedanjih in postavitev novih smernic za aktivnejše delo in sodelovanje 

študentov. 

- Analiza uporabljenih kriterijev ocenjevanja znanja študentov in po potrebi 

sprememba le-teh oz. postavitev novih načinov in kriterijev ocenjevanja znanja 

študentov. 

- Izvedeni učni projekti pri predmetu:  

EMP: »Zeleno je zdravo« (mentorica mag. Marlena Vinter). 

TŽP: »Pospeševanje prodaje slaščičarskih izdelkov« (mentorica Manja Tement). 

PSV: izdaja glasila študentov 1. letnika (mentorica: Irena Smolčič) 

- Predavanje in pogovor o življenjskih vprašanjih študentov (PSV) 

- Sodelovanje pri izobraževanju študentov s področja kulture in bontona. 

- Mentorstvo pri diplomskih nalogah rednih in izrednih študentov. 

- Sodelovanje v komisijah za zagovor diplomske naloge. 

- Medpredmetno sodelovanje med SIS in EMP. 

- Organiziranje vabljenih predavanj. 

- Organiziranje ogleda kulturnih prireditev. 

- Sodelovanje s podjetji in drugimi partnerji iz okolja. 

- Pomoč pri uporabi informacijsko komunikacijske tehnologije in koordinacija dela 

v računalniški učilnici. 

- Spodbujanje predavateljev k uporabi spletnih učilnic. 

- Organiziranje strokovnih ogledov doma in v tujini. 

- Sodelovanje v projektih, ki so jih izvajali študentje/predavatelji. 

- Sodelovanje v državnih in mednarodnih projektih. 

- Izobraževanje in aktivno sodelovanje na seminarjih in konferencah. 

- Priprava strokovnih člankov. 

- Organizacija in izvedba podelitve diplom diplomantom. 

- Izmenjava izkušenj o delu s študenti in s kolegi drugih aktivov oz. predmetnih 

področij na šoli in izven nje.  

- sodelovanje pri promociji šole v javnosti (informativni dan, tržnice poklicev idr.) 

- Medsebojna podpora pri povezovanju znanja z življenjsko prakso. 

- Skrb za spoštljive medsebojne odnose. 

- Opravljanje ostalih strokovnih nalog, predvidenih z letnim delovnim načrtom. 

Vodja aktiva: Mojca Šumandl 
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 Izobraževalni center Piramida Maribor 

        Višja strokovna šola 
 

Datum:  28. 8. 2018 
 
 

POROČILO O DELU AKTIVA “NARAVOSLOVJE” 
V ŠTUDIJSKEM LETU 2017/18 

 

V aktiv »naravoslovje« smo bili vključeni naslednji člani:  

Rosvita Arzenšek Pinter, Alenka Hmelak Gorenjak, Karmen Jurčevič, Polonca Leskovar 

Mesarič, Neva Malek, Midhat Mulaosmanović, Nataša Pem, Jelka Potnik, Gregor Sok 

 

V študijskem letu 2017/18 smo člani aktiva »naravoslovje« realizirali naslednje aktivnosti:  

- Izvedli študijski proces v izobraževalnem program Živilstvo in prehrana – redni in 

izredni študij.  

- Dopolnjevali obvezo na drugih višjih strokovnih šolah (N. Malek). 

- Pripravili oziroma posodobili študijska gradiva za višješolski izobraževalni program 

Živilstvo in prehrana.  

- Uporabljali in vzdrževali internetne spletne učilnice – Moodle (Malek, Jurčevič, 

Mulaosmanović, Leskovar Mesarič). 

- Midhat Mulaosmanović je bil skrbnik spletne učilnice v celoti, tudi za člane iz drugih 

aktivov. 

- Izvedli postopke za priznavanje izpitov pri posameznih predmetih. 

- Opravili mentorstvo pri diplomskih nalogah rednih in izrednih študentov.  

- Sodelovali v komisijah za zagovor diplomske naloge.  

- Sodelovali v komisiji za kakovost (A. Hmelak Gorenjak).  

- Sodelovali v komisiji za kakovost na EŠ Murska Sobota, Višja strokovna šola (N. 

Malek). 

- Vodenje sveta zavoda (N. Malek). 

- Izvajali tutorstvo študentom (A. Hmelak Gorenjak, Polonca Leskovar Mesarič).  

- Izvajali konzultacije za redne in izredne študente.  

- Organizirali terenske vaje pri predmetu TRB (Jurčevič).  

- Organizirali strokovno ekskurzijo za študente 1. letnikov pri predmetu TPE – ogled 

Mariborskega vodovoda (Malek, Leskovar Mesarič).  

- Organizirali strokovno predavanje z delavnicami podjetja NOACK v okviru 

seminarskih vaj pri predmetu ŽMB  za redne študente 1. letnika (Rosvita Arzenšek 

Pinter). 

- Sodelovali pri promociji in predstavitvi študijskih programov (Rosvita Arzenšek 

Pinter in Nataša Pem).  

- Sodelovali pri izvedbi informativnega dne – februar 2018. 

- Promocija programov VSŠ - festivali, sejmi: AGRA 2018, Festival stare trte 2017, 

VinDel 2017, Festival Prekmurske gibanice 2017, Dobrote slovenskih kmetij 2018,  

Podjetniški boom 2018, Piramida Fest 2018 (A. Hmelak Gorenjak). 

- Sodelovali pri organizaciji tekmovanja za člane Konzorcija biotehniških šol Slovenije 

z naslovom BUČNA SEMENA IN BUČNO OLJE (Maribor, 12. 4. 2018). 
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- Sodelovali pri pripravili in izvedbi seminarja »Uspešna pot do diplome« za redne in 

izredne študente VSŠ (Leskovar Mesarič).  

- Sodelovali pri pripravi in izvedbi programa ob svečani podelitvi diplom diplomantom 

VSŠ (Rosvita Arzenšek Pinter, Nataša Pem).  

 

- Objavili članke:  

V zborniku Živilstvo in prehrana, Danes in jutri 16 (oktober 2017):  

- Karmen Jurčevič, Urbano čebelarstvo.  

- Karmen Jurčevič, Zavržena hrana.  

- Neva Malek, Prehranska in uporabna vrednost konoplje. 

- Rosvita Arzenšek Pinter, Kvarljivci živil. 

 

- Pripravili predavanje oz. referat na posvetih, konferencah in srečanjih:  

- Sodelovanje na mednarodnem strokovnem simpoziju z naslovom Kitchen debate - 

Debata o kuhinji s prispevkom HEMP - ALMOST LOST FROM FIELDS AND 

PLATES (oktober 2017, N. Malek). 

- Sodelovanje na 4. mednarodni konferenci Trendi in izzivi v živilstvu, prehrani, 

gostinstvu, turizmu, izobraževanju in usposabljanju s prispevkom Ocena dnevnega 

vnosa akrilamida pri mladostnikih (oktober 2017,N. Malek, soavtorstvo z Vesno 

Poštuvan). 

- Sodelovanje s prispevkom na 5th International Conference INNOVATION, 

TECHNOLOGY, EDUCATION AND MANAGEMENT s prispevkom 

Multilayeredness of cycling tourism effects: from the climate to the local economy 

(april 2018, Čakovec, N. Malek).  

- Strokovni seminar na IC Piramida MB: Obvladovanje HACCP sistema, A. Hmelak 

Gorenjak (avgust 2018) 

- Organizacija in strokovno sodelovanje pri okrogli mizi: Ohranjajmo zdravje z 

zaupanjem do domačega, ob dnevu svetovne prehrane (16. 10. 2017, A. Hmelak 

Gorenjak) 

- Mednarodna konferenca »Od semena, zelenjave, sadja do gibanja in zdravja za zdravo 

srce«, Radenci, 10. 5. 2018. Naslov referata: Kako na IC Piramida Maribor ravnamo z 

zavrženo hrano, Karmen Jurčevič 

- 3. Festival oblikovanja Maribor, maj 2018. Predavateljica Karmen Jurčevič je izvedla 

dve delavnici z naslovom »Vitamini v moji ulici«. 

- Predavateljica Rosvita Arzenšek Pinter je vodila študijsko komisijo višje strokovne 

šole in vse postopke od vložitve vlog do izdaje končnega sklepa glede (ne)priznavanja 

ter izvedla uvodno predavanje na temo priznavanja predhodno pridobljenega znanja za 

redne in izredne študente.  

- Predavateljica Rosvita Arzenšek Pinter je kot notranja presojevalka vodila notranjo 

presojo Komisije za spremljanje in zagotavljanje kakovosti na VSŠ.  

- Predavateljica Polonca L. Mesarič je kot notranja presojevalka vodila notranjo presojo 

aktiva tehnologije in prehrane.  

- Predavateljica Polonca L. Mesarič je bila članica ŠK in je sodelovala pri njenih 

aktivnostih. 

- Neva Malek je kot članica sodelovala v nacionalni Komisiji za akreditacijo 

višješolskih študijskih programov.  

- Predavateljica Polonca L. Mesarič je bila koordinatorka projekta Erasmus+ za Višjo 

strokovno šolo na IC Piramida Maribor. 
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- Predavateljica A. Hmelak Gorenjak je bila koordinatorica projekta Erasmus+ KA2: 

CHANGE MANAGEMENT FORWARDING TO EXCELLENCE IN 

VOCATIONAL EDUCATIONAL INSTITUTIONS (»Excellent in VET«) 2016-2018, 

se udeležila partnerskih sestankov v Bolgariji, Estoniji, Litvi in Latviji in sodelovala 

pri izdelavi vodnika dobrih praks. 

- Predavateljica Polonca Leskovar Mesarič je sodelovala pri izvedbi dveh seminarjev za 

mentorje študentom na praktičnem izobraževanju v podjetjih. 

- Predavateljica Neva Malek je bila mentorica štirim študentkam na tekmovanju v 

pripravi jedi iz konoplje, ki je bilo organizirano v okviru Svetovnega kongresa o 

konoplji. Študentke so na tekmovanju dosegle 1. mesto (oktober 2017). 

 

- Se udeležili različnih izobraževanj in usposabljanj:  

- Predavanje mag. Vere Bevc, Ocenjevanje znanja v sistemu sodobnih konceptov 

znanja, učenja in poučevanja (oktober 2017, K. Jurčevič) 

- Predavanje Mateje Pavletič, Medvrstniško nasilje in konstruktivna kritika (oktober 

2017, K. Jurčevič) 

- Predavanje g. Marka Juharta, »Ne ptič, ne miš« (marec 2018, K. Jurčevič) 

- Predavanje ge. Eve Žiberna, Socialno vključevanje mladostnikov z avtizmom 

(april 2018,  K. Jurčevič) 

- Predavanje g. Saše Županeka, Javno nastopanje in retorika (april 2018, K. 

Jurčevič) 

- Usposabljanje: Nadgradnja strokovnih in pedagoških znanj – ohranjanje visoke 

vključenosti dijakov in njihove aktivnosti med poukom, CPI (februar, april 2018, 

K. Jurčevič) 

- Predavanje Uporaba interaktivnega zaslona pri pouku (avgust 2018, K. Jurčevič) 

- Predavanje dr. Damjane Kunej, Urgentna stanja (avgust 2018, K. Jurčevič) 

- Predavanje Katje Kokol in Darje Kramberger, Stres, stresne situacije in 

psihosomatske motnje (avgust 2018, K. Jurčevič) 

- Neva Malek se je udeležila usposabljanja za obnovo pogojev za zunanje 

evalvatorje VSŠ v organizaciji NAKVISa (maj 2018). 

- Enotedensko usposabljanje v Solinah Nin v okviru Erasmusa+ (Neva Malek).  

- Enotedensko sodelovanje in usposabljanje na študentskem taboru v Bohinju 

(Arzenšek Pinter, Nataša Pem). 

- Udeležba na Erasmus+ delavnici in izvedba delavnice 5. 7. 2018 (Rosvita 

Arzenšek Pinter, Alenka Hmelak Gorenjak, Karmen Jurčevič, Polonca Leskovar 

Mesarič, Neva Malek, Nataša Pem, Gregor Sok) 

- Udeležba na enotedenskem tečaju angleščine v okviru Erasmus + na Irskem (maj 

2018, Rosvita Arzenšek Pinter, Polonca Leskovar Mesarič). 

- Strokovna ekskurzija – Brač (junij 2018 – Hmelak Gorenjak, Jurčevič, Pem). 

- Izobraževanje za koordinatorje v projektu za mednarodno sodelovanje Erasmus+ 

KA 103 (18. 12. 2017 in dvodnevna E+ šola 7. in 8. junij 2018, Polonca L. 

Mesarič) 

- Udeležba na  Evropski in mednarodni okrogli mizi (European and International 

Round Tables), april 2018 (A. Hmelak Gorenjak). 

  

- Sestajali smo se korespondenčno in na enem delovnem sestanku aktiva (27. 9. 2017).  

- Aktiv »naravoslovje« je bil vključen v notranjo presojo (september 2017). 
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Presoja je pokazala, da delamo dobro (odlično). Bili smo zelo pohvaljeni – v smislu 

organiziranosti, aktivnosti, usklajenem delovanju, medsebojni komunikaciji in pa v 

dejstvu, da dogovorjeno tudi v celoti realiziramo. 

- Sodelovali smo pri zunanji evalvaciji NAKVIS (v različnih vlogah – predavatelji, 

člani različnih komisij in organov…). 

- Sodelovali smo v aktivnostih ob praznovanju 60-letnice zavoda IC Piramida. 

- Uskladili in potrdili načine ter kriterije ocenjevanja za študijsko leto 2017/18.  

- Nabavili potrebne kemikalije in material za izvedbo študijskega procesa.  

 

 

 

 

 

Zapisala:  

Karmen Jurčevič, vodja aktiva 
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IZOBRAŽEVALNI CENTER PIRAMIDA MARIBOR 
VIŠJA STROKOVNA ŠOLA 
PARK MLADIH 3 
2000 MARIBOR 
 

 
Maribor, 24. 8. 2018 
 

POROČILO DELA AKTIVA TEHNOLOGIJE IN PREHRANE 
ZA ŠTUDIJSKO LETO 2017/18 

 
 
Vodja aktiva v študijskem letu 2017/2018 je bila Silva Hostnik. 
 
Člani strokovnega aktiva so bili: 
Rosvita Arzenšek Pinter, Majda Herlič, Silva Hostnik, Zdenka Masten, Blanka 
Vombergar, Marija Sraka, Marlena Skvarča, Lidija Tašner, Janez Valdhuber, Vesna 
Poštuvan, Metka Senekovič, Ksenija Ekart, Mateja Ciringer in Boris Kovač.    

 
 

V študijskem letu 2017/18 smo člani aktiva tehnologije in prehrane realizirali 
naslednje aktivnosti: 
 

 Izvedli študijski proces v izobraževalnem programu Živilstvo in prehrana – redni in 
izredni študij. 

 Pripravili oziroma posodobili študijska gradiva za višješolski izobraževalni 
program Živilstvo in prehrana. 

 Opravili mentorstvo pri diplomskih nalogah rednih in izrednih študentov. 

 Sodelovali v komisijah za zagovore diplomskih nalog. 

 Izvajali konzultacije za redne in izredne študente. 

 Sodelovali pri promociji in predstavitvi študijskih programov. 

 Sodelovali pri izvedbi informativnih dni na VSŠ. 

 V okviru seminarskih vaj organizirali strokovne ekskurzije za študente 2. letnikov 
pri predmetih TME, SKŽ, TML, TVI, ZKN, TOP, PRD, TPŽ in TRŽ. 

 Organizirali dvodnevno strokovno ekskurzijo za študente rednega in izrednega 
študija. 

 Organizirali štiridnevni raziskovalni tabor za študente in predavatelje v Bohinju in 
okolici. 

 Sodelovali v mednarodnih projektih Erasmus +. 

 Sodelovali pri prenovi navodil študentom za diplomiranje »Od zamisli do zagovora 
diplome«. 

 Sodelovali pri pripravi in izvedbi seminarja »Uspešna pot do diplome« za redne in 
izredne študente VSŠ. 

 Sodelovali pri notranji presoji na področjih: referata za študente in knjižnice. 

 Aktivno in uspešno sodelovali pri izvedbi zunanje evalvacije ob obisku Nakvisa na 
naši višji strokovni šoli. 

 Objavili članke v zborniku Živilstvo in prehrana, Danes in jutri 15 (oktober 2017). 



IC PIRAMIDA Maribor Višja strokovna šola: Poročilo o delu in samoevalvacijsko poročilo Višje strokovne šole na 
Izobraževalnem centru Piramida Maribor v študijskem letu  2017/18  

 115 

 Predavateljica Rosvita Arzenšek Pinter je delovala kot vodja študijske komisije 
višje strokovne šole, predavateljica Zdenka Masten pa kot predsednica 
strateškega sveta VSŠ. 

 Sodelovali v različnih organih višje strokovne šole: študijska komisija, strateški 
svet, komisija za spremljanje in zagotavljanje kakovosti VSŠ. 

 Se udeležili različnih izobraževanj in usposabljanj. 

 Uskladili in potrdili načine ter kriterije ocenjevanja znanja za študijsko leto 
2017/18. 

 Nabavili potrebne materiale za izvedbo študijskega procesa. 
 

Delo v strokovnem aktivu je potekalo koordinirano, informacije smo si ažurno 

izmenjevali preko elektronske pošte, tudi sestanki aktiva so potekali korespondenčno 

po elektronski pošti. 

 
 

                                          Zapisala: Silva Hostnik                                               
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Poročilo o projektu “DOBROTE PISANE JESENI”  

 

pri predmetu EMP v študijskem letu 2017/18 – redni študij 

 

 

Projektno delo je nedvomno ena zelo pomembnih veščin za obvladovanje dananjih 

hitrospreminjajočih se poslovnih razmer. Zato je zelo pomembno, da študenti ta znanja in 

veščine pridobivajo že v času študija. Bi pa opozorila na zahtevnost takšnega načina dela. 

Tudi v letošnjem študijskem letu se je projektno učno delo izkazalo kot zelo zahtevno 

predvsem z vsebinskega vidika, saj so si študenti v inovacijskem projektu “Dobrote pisane 

jeseni”, zamislili ustanovitev podjetje Naturko d. o. o., katerega vizija je ljudem nuditi sveže 

in zdrave izdelke ter uporabljati okolju prijazne surovine, kar prispeva k trajnostnemu razvoju 

družbe. Oblikovali smo 8 skupin: 

 

 SKUPINA SEMENČKI, ki je ustvarjala bučne dobrote, in sicer: 

 

o bučno čokolado  

o pecivo “BUČKOTI” 

 

 SKUPINA JESENSKE BRIHTNE GLAVCE je pripravila: 

 

o jabolčno – medene kekse in 

o vročo čokolado 

 

 SKUPINA KOSTANJEVA MOKA je nabrala kostanj ter pripravila: 

 

o kostanjevo moko in 

o spekla kostanjeve palačinke 

 

 SKUPINA KOSTANJEVI MUFFINI je ustvarila 3 različne vrste muffinov, in sicer s: 

 

o pšenično, 

o pirino in  

o ajdovo moko  

o jih napolnila z domačo jurkino marmeladoin postregla v posodicah, ki jo 

lahko pojeste 

 

 SKUPINA ZDRAV PRIGRIZEK, je pripravila: 

 

o čips iz korenčka 

o čips iz rdeče pese  

o krompirjev čips z dvema omakama in  

o krompirjev čips z zelišči 

 

 SKUPINA NATURA 2017 je iz ovsenih in riževih kosmičev, različnega suhega 

sadja, različnih oreščkov in meda pripravila energijsko zelo bogato žitno ploščico. 

 

 SKUPINA KOLAČEK je pripravila kolač z jabolki in ovsenimi kosmiči 
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 SKUPINA BELL je pripravila pesin sirup in pecivo z vinom 

 

Cilj podjetja je bil poudariti pomen sezonskih in lokalnih sestavin za uporabo v kuhinji, saj ta 

živila vsebujejo veliko hranilnih snovi. 

 

V projektu so sodelovali vsi študenti (~ 45) 1. letnika višješolskega programa “Živilstvo in 

prehrana”, redni študij. 

 

Študenti so se preizkusili v ustanovitvi, organiziranju in vodenju lastnega podjetja z imenom 

Naturko d. o. o., ter tako konkretno izkušali vrline, ki jih vsak podjetnik potrebuje, da njegovo 

podjetje uspešno posluje na trgu. Med te vrline sodijo vztrajnost, delavnost, kritičnost, 

poštenost, iskrenost, družabnost, optimističen pogled na življenje in sposobnost sodelovanja”. 

Največja vrednost projektnega dela je pridobitev in/ali krepitev osebnostnih lastnosti in 

komunikacijskih veščin.  

 

V projektu so razen različnih prehranskih proizvodov nastali še zloženka posamezne skupine, 

brošura celotnega projekta in spletna stran (dostopno na: 

https://zivilstvoinprehrana.wixsite.com/dobrotepisanejeseni) , kjer so v sliki in besedi 

predstavili svoje delo. 

 

Projekt smo uspešno izvedli in rezultate predstavili na zaključni prireditvi, 12. 12. 2017 na 

katero smo povabili predavatelje VSŠ in ostale profesorje IC Piramida, donatorje, starše idr. 

V projektu so nastali inovativni prehranski in drugi proizvodi. Projekt smo uspešno izvedli s 

pomočjo 15 podjetij – donatorjev, ki so prispevali materialna ali denarna sredstva in so jih 

študenti sami poiskali. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Maribor, 29. 8. 2018 Mag. Marlena Vinter 
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POROČILO 

PROJEKT: Sladke jedi naših prednikov 

ŠTUDIJSKO LETO: 2017-18 

LETNIK: 2. REDNI 

PREDMET: TRŽENJE V ŽIVILSTVU IN PREHRANI 

 

PRIPRAVILA: Manja Tement 

Tudi letos so vsi študenti drugega letnika, ki imajo za izbirni predmet Trženje v živilstvu in 

prehrani, spoznavali ta predmet v okviru učnega projekta, ki je trajal od oktobra do decembra 

2018. 

 Skupno smo se odločili, da bi bilo zanimivo malo raziskati, kaj so konzumirali naši predniki. 

Posebej so nas zanimale slaščice in druge sladke jedi. 

 Idejo smo dobili na osnovi večnih debat, kako pravzaprav sladke jedi niso zdrave, pa jih 

kljub temu skoraj vsi radi jemo.  

Študenti so delali v več skupinah . Delo so si sami razdelili med seboj.   

- Najprej so vsi preučili zgodovino slaščičarstva,  

- Nato so se lotili iskanja starih receptov, 

-  Sestavili so tudi anketni vprašalnik, da bi od kupcev slaščic v šolski slaščičarni izvedeli, 

ali poznajo stare slovenske jedi. 

- Sledila je analiza rezultatov anketiranja in potrditev hipotez, 

- Vse rezultate so študentje tudi vnesli v tabele in na podlagi njih pripravili še grafični 

prikaz, 

- Sami so predlagali, da bi tudi v šolski slaščičarni uvedli v prodajo nekatere že poznane 

stare sladke jedi iz ajde, prosa, jabolk… 

- Predlagali so tudi, redne degustacije novih slaščic. 

Po zaključku predavanj in obveznih vaj so študenti ob power pointu svoje delo 19.12.2018 

predstavili profesorjem. Predstavitev je potekala ob ponujanju doma in v šoli pripravljenih 

sladic. 

Študenti so si na tak način študija pridobili veliko praktičnih izkušenj s področja trženja. 

Poročilo o delu so predali direktorju šole.  

 

 

Manja Tement 
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Projekt:  

POVEZAVA ZNANJA PREDMETOV TEHNOLOGIJA IN ORGANIZACIJA  

PREHRANSKIH  OBRATOV (TOP) TER TEHNOLOGIJA PREDELAVE ŽIT (TPŽ) 

 

Obdobje trajanja projekta: 14. 3. do 4. 4. 2018. 

 

V projekt so bili vključeni študentje, ki so izbrali predmet tehnologija in organizacija  

prehranskih  obratov (Top) ali tehnologija predelave žit (Tpž). 

Predstavitve projekta je potekala v okviru predavateljskega zbora. 

Sodelovalo je 23  študentov.  

Pripravili smo: pekovske izdelke za pripravo obroka (ajdove palčke in hlebčke iz rženega 

testa) v pekovskih delavnicah. V šolski kuhinji pa smo dokončali in pripravili popoln obrok 

(ajdovo solato z zelenjavo, ječmenov vegetarijanski golaž in sladico »Ajda za zajtrk«) ter 

obrok servirali predavateljem.  

Uporabili smo recepture iz knjig:  

Prof. dr. Kreft Ivan, dr. Vombergar Blanka, Horvat Marija in Vorih Stanko, AJDA 2014, 

PROSO 2016, JEČMEN 2017. 

 
 
 

Pripravila: Irena Rihter, univ. dipl. ing.  
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Izobraževalni center Piramida 

Višja strokovna šola 

Park mladih 3 

2000 Maribor 

 

Maribor, 2. 9. 2018 

 

 

Poročilo o pripravi študentskega glasila ŠTUŽI – študijsko leto 2017/18 

 

V študijskem letu 2017/18 so študentje 1. letnika smeri živilstvo in prehrana (redni študij) pri 

predmetu poslovno sporazumevanje in vodenje v okviru vaj pripravili trinajsto številko glasila 

Štuži.  

Z ustvarjanjem Štužija želimo, da študentje preizkusijo poznavanje procesa sporazumevanja 

tudi v praksi. Spoznavajo sporazumevanje tako v poslovni sferi kot tudi v zasebni, uradno in 

neuradno, pisno in ustno. Na prvem srečanju so bili seznanjeni s cilji, z načinom dela, izdelali 

smo akcijski načrt in oblikovali ožjo skupino, ki je prevzela naloge. 

Podobno kot v preteklih letih je bil naš namen, da v glasilu predstavimo delovanje Višje 

strokovne šole Izobraževalnega centra Piramida Maribor, ne le potek študijskega procesa, 

temveč tudi mnoge dodatne dejavnosti, dogodke, seminarje, kongrese, na katerih sodeluje 

VSŠ. Ob tem tudi vedno predstavimo ustvarjalce glasila, študente 1. letnika, še posebej tiste, 

ki so aktivni tudi v prostem času ali se ukvarjajo s čin zanimivim. Tako kot študente 

predstavimo predavatelje, laborante in ostalo osebje, ki skrbi za nemoten potek študijskega 

procesa. 

 

Mentorica glasila: 

Irena Smolčič 

 

Izobraževalni center Piramida Maribor  
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Višja strokovna šola 

Park mladih 3, 2000 Maribor 

 

Maribor, 29. 6. 2018 

 

POROČILO O IZVEDBI STROKOVNE EKSKURZIJE 2017/18  

V VIPAVSKO DOLINO IN PRIMORSKO 

ZA ŠTUDENTE 2. LETNIKA REDNI IN IZREDNI ŠTUDIJ 
 

Za študente 2. letnika Višje strokovne šole smo tudi v študijskem letu 2017/18 organizirali 

dvodnevno strokovno ekskurzijo. Ekskurzijo smo izvedli 24. in 25. maja 2018 v živilskih 

obratih v Trzinu, Ljubljani, Ajdovščini, Izoli in Kopru. Ekskurzije se je udeležilo 11 

študentov; 9 študentov rednega študija in 2 študentki izrednega študija, spremljali sva jih 

predavateljica in laborantka Višje strokovne šole Silva Hostnik in Nataša Pem. 

 

Oglede smo pričeli v Pekarni Pečjak v Trzinu, kjer so nas kot vedno zelo gostoljubno 

sprejeli, najprej smo si ogledali celotno proizvodnjo, ogled pa smo zaključili z zelo bogato 

degustacijo njihovih izdelkov. 

V Ljubljanskih mlekarnah v Ljubljani, smo si najprej ogledali predstavitveni film, nato pa 

smo si ogledali sprejem mleka, predelavo mleka v različne izdelke in skladiščenje le teh. 

Ogled smo zaključili z degustacijo njihovih novih izdelkov. 

V Fructalu v Ajdovščini pa smo si ogledali opremo za predelavo sadja, proizvodnjo in 

skladiščenje polizdelkov, pripravo pijač in polnilnico za polnjenje pijač, laboratorij. Sprejela 

sta nas naša diplomanta Silvo Puc in Marko Bajc. Tudi tu smo ogled zaključili s senzoričnim 

ocenjevanjem njihovih izdelkov (pijač in žitnih ploščic). 

Pot nas je nato vodila proti morju, do hotela v Portorožu, kjer smo imeli večerjo in nočitev. Po 

zajtrku smo se odpravili do obrata Drogekolinske  v Izoli, kjer smo si ogledali proizvodnjo 

paštet Argeta. V tem podjetju smo bili prvič, bili smo zelo gostoljubno sprejeti, ogled 

proizvodnje je bil zelo strokovno izveden. 

Nadaljevali smo z ogledom Laboratorija za kontrolo oljčnega olja v Izoli, kjer smo imeli 

najprej vodeno degustacijo olja, nato pa še predstavitev laboratorija in opreme, ki jo 

uporabljajo za kontrolo oljčnega olja. 

Odpeljali smo se še do vasice Truške in si ogledali še ekološko pridelavo in predelavo grozdja 

v Istri na Ekološkem Vinogradništvo Rodica. Tu so nas zelo prijazno sprejeli in nam 

pripravili tudi degustacijo njihovih odličnih vin. 

 

V naših strokovnih ogledih smo zajeli skoraj vsa področja živilske industrije, seveda pa je 

namen takšne ekskurzije tudi prijetno druženje, ki študentom ostane vedno v lepem spominu 

in to na raznih srečanjih tudi zelo radi povedo.  

 

Kljub nizki udeležbi je bilo vzdušje na strokovni ekskurziji zelo prijetno, vsi smo se dobro 

počutili, veliko novega videli in slišali. V vseh podjetjih smo bili zelo gostoljubno sprejeti in 

smo dobrodošli tudi v bodoče. Najbolj pogumni so se tudi kopali, naši fotografi pa so povsod, 

kjer je bilo dovoljeno, tudi slikali, tako da bomo imeli spomin tudi za prihodnost. 

 

Organizatorica strokovne ekskurzije: 

Silva HOSTNIK, predavateljica VSŠ 
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ŠTUDENTSKI RAZISKOVALNI TABOR V BOHINJU – avgust 2018 
 

 

Tudi v študijskem letu 2017/18 smo izvedli raziskovalni tabor za študente rednega in 

izrednega študija in predavatelje. Raziskovali smo planine v okolici Bohinja. 

Namen raziskovalnega tabora je bil proučiti proizvodnjo in predelavo mleka ter ponudbo 

mlečnih izdelkov na planinah v okolici Bohinja (Zajavornik, Uskovnica, Zajamniki, 

Konjščica, Krstenica, planina v Lazu, Pečana, Zadnji Vogel).  Cilji raziskovalnega tabora so 

bili spoznati tradicijo predelave mleka na Slovenskem, ugotoviti, kako so Bohinjci uspešni pri 

oživljanju življenja na planinah, najti razlike med predelavo mleka na planinah in industrijsko 

predelavo mleka v mlekarnah, spoznati trende v ponudbi mlečnih in drugih izdelkov na 

planinah, predstaviti rezultate raziskave. 

Raziskovalni tabor smo izvedli od 6. do 9. avgust 2018. Zbrali smo se v ponedeljek dopoldan 

v Bohinjski Bistrici, kjer smo stanovali. Prvi dan smo se po kosilNaslednje jutro nas je 

prebudilo sonce, zato smo se po pravem planinskem zajtrku najprej z avtomobili zapeljali do 

parkirišča pod planino Pečano in se preko planine, kjer pasejo govejo živino povzpeli na 

Ratitovec. V planinski koči na Ratitovcu smo si privoščili različne dobrote: kislo mleko, 

flancate in ocvirkovko. V četrtek smo se z avtomobili zapeljali do planine Blato in se od tam 

peš odpravili proti planini Laz, kjer smo si ogledali proizvodnjo sira, izdelujejo Bohinjski sir, 

poltrde sire, albuminsko skuto, maslo in kislo mleko. Vse njihove izdelke smo tudi poskusili, 

nato pa pot nadaljevali proti Planini pri jezeru. Ker smo bili že tudi lačni smo si v planinski 

koči privoščili pravo planinsko kosilo (različne enolončnice). Oskrbnik na planinski koči igra 

tudi harmoniko, naša študentka Tamara pa seveda tudi, zato smo imeli tam še koncert. Po 

hrani in počitku smo se vrnili do avtomobilov na planini Blato. Zadnji dan tabora smo 

obiskali še planino Konjščico, kjer nam je sirar zelo prijazno pokazal sirarno in razložil 

postopek izdelave sira. Poskusili smo tudi nekaj njihovih izdelkov. Ponujajo poltrdi sir, mladi 

sir, kislo mleko in odlične skutine štruklje.  

Ker smo imeli ves čas tabora zelo vroče vreme, smo se vsaki dan tudi kopali v Bohinjskem 

jezeru in se zvečer tudi prijetno družili ob harmoniki.  

Za zaključek tabora smo si privoščili še kosilo v Srednji vasi, se vrnili v Maribor in tako z 

večino prijetno zaključili naše druženje.  

 

Udeležba na taboru je bila letos najštevilčnejša, saj nas je bilo kar 11, skupaj smo preživeli 

nekaj nepozabnih dni, ki nam bodo vsem ostali v lepem spominu, saj smo si bili na zaključku 

enotni, da je bilo v teh nekaj dneh zelo veliko lepega, novega, zanimivega. 

   

 

Silva Hostnik, organizatorica raziskovalnega tabora 
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SEZNAM IZDANIH ŠTUDIJSKIH GRADIV VSŠ v študijskem letu 2017/2018 

 
št.  avtor naslov del letnik izvodov izdaja 

1. Ivanuša-Bezjak, 

Mirjana 

Vombergar, Blanka 

Boltavzer, Zdenka 

Uspešen začetek študija Priročnik za študente 1 60 oktober 2017,  

1. izd., 9. ponatis 

2. Jurčevič, Karmen Trajnostni razvoj z 

izbranimi  

poglavji iz biologije 

Navodila za 

laboratorijske vaje 

1 60 oktober 2017,  

3. dop. in  

sprem. izd., 3.ponatis 

3. Jurčevič, Karmen Trajnostni razvoj z 

izbranimi  

poglavji iz biologije 

 1 60 oktober 2017, 

 2. izd. 

4. Ekart, Ksenija 

Herlič Majda 

Prehrana in zdravje  1 60 oktober 2017,   

1. izd. 

5. Mulaosmanović, 

Midhat 

Tehnološki procesi z 

varstvom pri delu, 

embalaža in logistika 

1. del 1 60 oktober 2017, 

2. dop. izd., 8. ponatis 

(IMPLETUM) 

6. Malek, Neva Tehnološki procesi  z 

varstvom pri delu, 

embalaža in logistika 

2. del 1 60 oktober 2017, 

3. dop. izd., 8. ponatis 

(IMPLETUM) 

7. Malek, Neva Tehnološki procesi z 

varstvom pri delu, 

embalaža in logistika 

2. del 

Navodila za vaje 

1 60 oktober 2017,   

6. izd.  

 

8. Leskovar-Mesarič, 

Polonca 

Škafar, Vlasta 

Tehnološki procesi z 

varstvom pri delu,  

embalaža in logistika 

3. del 1 60 oktober 2017, 

2. dop. izd., 8. ponatis 

(IMPLETUM) 

9. Leskovar-Mesarič, 

Polonca 

Tehnološki procesi z 

varstvom pri delu,  

embalaža in logistika 

3. del  

vaje 

1 60 oktober 2017,  

2. izd., 3.ponatis 

10. Boltavzer, Zdenka 

Žvab, Štefan 

Marinič, Igor 

Ekonomika in menedžment  

podjetij 

 1 60 oktober 2017,  

2.dop. izd., 11. ponatis 

11. Težak, Oto 

Vinter, Marlena 

Hmelak Gorenjak, 

Alenka 

Strokovna informatika in  

statistične metode 

vrednotenja 

 1 60 oktober 2017,  

prenov. 1. izd., 5. 

ponatis 

12. Rambaher, Bojan Strokovna terminologija v  

angleškem jeziku 

 1 38 februar 2018,  

1.izd., 9. ponatis  

13. Malek, Neva Živilska kemija z analizo 

živil 

1. del 1 48 januar 2018, 

1.izd., 10. ponatis 

14. Malek, Neva Živilska kemija z analizo 

živil 

 

1. del 

 

Laboratorijske vaje 

1 48 januar  2018,  

6. izd. 

15. Hmelak Gorenjak, 

Alenka 

Živilska kemija z analizo 

živil 

 

Analiza živil 

1 48 februar 2018,  1.izd., 7. 

ponatis (IMPLETUM) 

16. Hmelak Gorenjak, 

Alenka 

Živilska kemija z analizo 

živil 

 

2. del 

Navodila za 

laboratorijske vaje 

1 48 februar 2018, 2. izd., 

17. Nahberger Marčič, 

Vida 

Živilska mikrobiologija in  

biotehnologija 

1. del: Mikrobiologija 1 48 februar  2018,  

4. sprem. izd.,4. ponatis 

(IMPLETUM) 

18. Nahberger Marčič, 

Vida 

Živilska mikrobiologija in  

biotehnologija 

 

1. del: Mikrobiologija 

 

Laboratorijske vaje 

     1 48 februar 2018,  

5. izd., 2. ponatis 

(IMPLETUM) 

19. Arzenšek Pinter, 

Rosvita 

Živilska mikrobiologija in  

biotehnologija 

2. del: Biotehnologija  1 48 februar 2018,   

3. pren. izd.,5. ponatis  

20. Arzenšek Pinter, 

Rosvita 

Živilska mikrobiologija in  

biotehnologija 

 

2. del: Biotehnologija  

 

Laboratorijske vaje 

1 48 februar 2018,  

2.izd. , 4. ponatis 

(IMPLETUM) 
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21. Kociper, Lidija, 

Smolčič Irena, 

Ivanuša-Bezjak, 

Mirjana 

Poslovno sporazumevanje 

in  

vodenje 

 1 48 januar 2018,  

3.  izd., 3. ponatis 

22. Šumandl, Mojca Strokovna terminologija  

v nemškem jeziku 

 1 13 januar 2018,   

1. izd., ponatis 

 

 

 
 avtor naslov del letnik izvodov izdaja 

23. Poštuvan, Vesna 

Hostnik, Silva 

Praktično izobraževanje  

študentov 

 1. in 2. 70 oktober 2017, 

6.. izd., ponatis 

24.       

25. Rajher, Zdenko Tehnologija vina  2 20 oktober 2017,  

10. dop. in 

spremenjena izd. 

26. Valdhuber, Janez Tehnologija vina vaje 2 20 oktober 2017,  

dop. 1. izd., 6. ponatis 

27. Herlič, Majda 

Ekart, Ksenija 

Prehrana in dietetika  

 

2 20 oktober 2017,  

1. izd. 

28. Vombergar, Blanka 

Azenšek Pinter, 

Rosvita 

Tehnologija mesa   2 20 oktober 2017,  

4. izd. 

(IMPLETUM) 

29. Azenšek Pinter, 

Rosvita 

Tehnologija mesa  vaje 2 20 oktober 2016,  

7. izd. 

30. Hostnik, Silva,  

Rajher, Zdenko 

Tehnologija rastlinskih  

živil 

1. del 2 20 otober  2017, 

3. izd. 

31. Masten, Zdenka Tehnologija rastlinskih 

živil 

2. del 2 20 oktober 2017,  

3. izd., 3. ponatis 

32. Masten, Zdenka 

Jasna Komerički 

Sestava in kakovost živil s  

tehnologijami v živilstvu 

 

1. del 

Živila rastlinskega 

izvora 

2 15 oktober 2017,  

1. izd., 9. ponatis 

33. Vombergar, Blanka 

Hostnik, Silva 

Arzenšek Pinter 

Rosvita 

Sestava in kakovost živil s  

tehnologijami v živilstvu 

 

2. del 

Živila živalskega 

izvora 

2 15 oktober 2017,  

3. dop. izd.,4.ponatis 

34. Poštuvan, Vesna Zakonodaja, zagotavljanje  

kakovosti in nadzor 

1. del 

 

2 18 oktober 2017,  

6. izd., dotis 

35. Poštuvan, Vesna Zakonodaja, zagotavljanje  

kakovosti in nadzor 

1. del 

 

2 20 januar 2018,  

7. izd. 

36. Sraka Marija Zakonodaja, zagotavljanje  

kakovosti in nadzor 

2. del 

 

2 30 oktober 2017,  

10. izd. 

37. Senekovič, Metka Zakonodaja, zagotavljanje 

kakovosti in nadzor 

3. del 

 

2 28 marec 2018,  

1. izd. 

38. Tašner, Lidija 

Komerički, Jasna 

Tehnologija predelave žit  2 18 januar  2018,  

5. izd., ponatis 

39. Tašner, Lidija Tehnologija predelave žit 1. del: 

Laborat. vaje   

2 18 januar 2018,  

2. izd., ponatis 

40. Tement, Manja 

Boltavzer, Zdenka 

Trženje v živilstvu in 

prehrani 

 2 17 oktober  2017,  

1. izd., 6.ponatis 

41. Vombergar, Blanka 

Skvarča, Marlena 

Prehrana z gastronomijo in  

kulinariko 

 2 28 januar 2018,   

dop. in razšir. izd.,  

7. ponatis 

42. Hostnik, Silva 

 

Tehnologija mleka   2 33 januar 2018,  

1. izd., 8. ponatis 

43. Hostnik, Silva 

 

Tehnologija mleka 

 

Navodila za vaje 2 32 januar 2018,  

1. izd., 7. ponatis 

44. Sraka, Marija Tehnologija in organizacija  

prehranskih obratov 

 2 26 februar 2017,  

8. izd. 

45. Polonca Leskovar Od zamisli do zagovora    60 marec 2018,  
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Mesarič 

Rosvita Arzenšek 

Pinter 

Andrej Šorgo 

Vesna Grgan 

Mirko Nidorfer 

Blanka Vombergar 

Vahida Dragulj 

diplome 5. dop.  izd., 5. ponatis 

46.  Živilstvo in prehrana danes 

in jutri 16 

zbornik  60 oktober 2017 

47.  Bilten 2017/18   200 september 2017 

Pripravila: Vesna Grgan, prof., bibliotekarka 
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POROČILO O OPRAVLJENEM DELU KNJIŽNICE  

IZOBRAŽEVALNI CENTER PIRAMIDA MARIBOR 

ŠTUDIJSKO LETO 2017/ 2018 

 

Šolska knjižnica je sestavni del celotnega vzgojno-izobraževalnega dela na šoli. Namenjen je 

potrebam dijakov, študentom in zaposlenim šole. S svojim gradivom in programom dela se 

enakovredno vključuje v vzgojno-izobraževalni proces in je del knjižnično-informacijskega 

sistema Slovenije. 

 

Šolska knjižnica je sodelovala  pri izobraževanju celotne učenčeve osebnosti, opogumljala 

samostojno učenje, podpirala  učenje, spodbujala branje in različne interese in izven šolske 

dejavnosti. 

 

Naši dijaki in študenti so spoznali vlogo in delo šolske knjižnice ter drugih vrst knjižnic 

(Univerzitetno knjižnico Maribor, Mariborsko knjižnico-Tabor (sodelovanje v nacionalnem 

projektu »Rastem s knjigo«) kot možnost in prostor za dodatno izobraževanje, prostor za 

socialno druženje, izmenjavo mnenj in splošne dostopnosti gradiva, ter različnih 

informacijskih virov za redno šolsko delo in tudi zadovoljevanje lastnih interesov. 

 

Prav tako smo  podpirali  nemoteno delovanje Višje strokovne šole, s tem, da smo zagotavljali 

strokovno gradivo tako z nakupom kot s sodelovanjem z drugimi ustanovami. Pomagali 

študentom (rednim in izrednim) do gradiva, jih seznanjali z novostmi. 

 

V knjižnici smo pripravili predstavitev študentom »USPEŠNA POT DO DIPLOME«. Namen 

predstavitve je seznaniti študente, kako pravilno pristopiti do priprave diplomskega dela. 

 

Naša skupna skrb je bila: 

 ohranitev šolske knjižnice kot informacijski center šole, 

 povezanost z drugimi knjižnicami preko informacijskega sistema, 

 vključevanje knjižnice v pouk, 

 vključevanje knjižnice pri ustvarjanju šolskega glasila, 

 načrtno in sistematično informacijsko opismenjevanje uporabnikov, 

 sodelovanje knjižnice na kulturnem področju šole in projektih. 

 

Osnovna knjižnična dejavnost je bila: 

 sistematično zbiranje knjižnega gradiva, 

 strokovna obdelava knjižnega gradiva (COBISS-zaloga), 

 uporaba programske opreme COBISS3, 

 izposoja gradiva uporabnikom (COBISS3-izposoja), 

 dostop do baze OPAC,  

 uporaba interneta za obiskovalce knjižnice, 

 hranjenje gradiva, 

 predstavitve gradiva, 

 motiviranje učencev in učiteljev za uporabo knjižničnega gradiva, 

 spodbujanje branja, 

 spodbujanje samostojnega učenja, 

 uresničevanje ciljev nacionalne strategije za razvoj pismenosti, 

 sodelovanje pri pouku, 

 sodelovanje v nacionalnem projektu Ministrstva za šolstvo in šport »Rastem s knjigo«, 

 sodelovanje z Mestno knjižnico Tabor (ogled knjižnice - 1. letniki SPI in NPI), 
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 sodelovanje z Univerzitetno knjižnico Maribor (ogled knjižnice - 4. letnik PTI), 

 sodelovanje pri nacionalnem projektu »OBJEM«, 

 priprava in izvedba knjižnično pedagoških ur, 

 priprava in izvedba med predmetnih knjižnično pedagoških ur, 

 predstavitev knjižnice za vse dijake 1. letnika (NPI,SPI), 

 predstavitev študentom o raznih iskalnih orodij, s katerim si lahko pomagajo pri 

iskanju gradiva za študij, 

 predstavitev COBISS-a študentom in dijakom, 

 sodelovanje v aktivu šolskih knjižničarjev, 

 permanentno strokovno izpopolnjevanje, udeležba na strokovnih seminarjih, 

 izobraževanja za programsko opremo COBISS (IZUM – tečaj: Uporaba programske 

opreme za inventuro), 

 vnos obstoječega knjižničnega gradiva v COBISS3/prevzemanje zapisov in zaloga 

(obnovitev knjižnice in knjižničnega kataloga), 

 seznami knjižnih novosti v knjižnici, s katerimi se seznanijo obiskovalci in profesorji, 

 sodelovala pri izdaji študijskega gradiva VSŠ: 

 - zbiranje vsebine študijskega gradiva predavateljev,  

 - urejanje naslovnic in kolofona študijskega gradiva,  

 - posredovanje podatkov v NUK za pridobitev CIP-a in ISBN-a,  

 - pridobiti ceno študijskih gradiv za vnos v kolofon, 

 - opremiti gradivo in  oddaja gradiva v tisk, 

 sodelovanje pri izidu zbornika ob 60. letnici šole: 

 - urejanje naslovnice in kolofona,  

 - posredovanje podatkov v NUK za pridobitev CIP-a in ISBN-a,  

             - opremiti gradivo in  oddaja gradiva v tisk. 

 delitev študijskih gradiv študentom 1. letnika VSŠ, 

 pošiljanje izdanih gradiv, kot obvezni izvod (OI), v NUK, 

 urediti seznam in cenik študijskih gradiv za študente 1. letnikov, 

 posredovanje podatkov o ceni knjige Javni agenciji za knjigo Republike Slovenije, 

 sodelovanje pri izdaji zbornika, urednica zbornika (Živilstvo in prehrana danes in 

jutri), ki izide 16. oktobra – svetovni dan hrane, 

 oblikovno tehnični pregled diplomskih del in ureditev »ključne dokumentacije« 

(ključna gesla, UDK), 

 predstavitev navodil  študentom pri pisanju diplomskega dela – iskanje in citiranje 

knjižničnih in drugih virov (seminar »USPEŠNA POT DO DIPLOME«), 

 učbeniški sklad za dijake. 

 

Osnovna ob knjižnična dejavnost: 

 sodelovali smo pri projektnih delih in proslavah na šoli, 

 sodelovali pri povezavi in spoznavanju  drugih knjižnic. 

 ohranitev šolske knjižnice kot informacijski center šole, 

 povezanost z drugimi knjižnicami preko informacijskega sistema, 

 načrtno in sistematično informacijsko opismenjevanje uporabnikov. 

 

 

 

 

Vesna Grgan, prof., bibliotekarka  
 


