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1 UVOD 

Višja prometna šola Maribor, ki je organizacijska enota zavoda Prometna šola Maribor, je v študijskem letu 2014/2015 

nadaljevala z izvajanjem višješolskih programov Logistično inženirstvo (redni in izredni študij), Varstvo okolja in 

komunala (redni in izredni študij) ter Ekonomist (izredni študij). 

Višja prometna šola Maribor izvaja pedagoški proces v lastnih prostorih, ki so last Vlade Republike Slovenije, 

ustanoviteljice zavoda Prometna šola Maribor.  

V študijskem letu 2014/15 je pedagoški proces potekal brez večjih motenj. Za organizacijo izvedbe pedagoškega 

procesa je bil v tem obdobju odgovoren ravnatelj VPŠ mag. Oton Mlakar, ki je hkrati opravljal tudi funkcijo direktorja 

zavoda Prometna šola Maribor. Direktor mag. Oton Mlakar je vodil, usmerjal, nadzoroval in usklajeval izobraževalno 

in drugo delo šole na podlagi ustanovitvenega akta Prometne šole Maribor. O delu je poročal organom zavoda. Svet 

zavoda se je sestajal na rednih sejah ter  s tem sodeloval pri odločanju o delu šole.  

Komisijo za spremljanje in zagotavljanje kakovosti sestavljajo: 

• mag. Vanja Kajzer – predsednica, 

• mag. Dušan Kolarič – član, 

• Martina Belšak – članica, 

• Živa Trstenjak – članica, 

• mag. Marija Beras Slana – članica, 

• Mateja Gajžler – članica, 

• Leonora Ajrizaj – članica. 

V tem času je pripravila samoevalvacijsko poročilo za študijsko leto 2014/15, preverila vprašalnike in izvedla 

anketiranje udeležencev izobraževalnega procesa (študente, zaposlene, diplomante). 

 

Samoevalvacijsko poročilo za študijsko leto 2014/2015 je nastalo kot rezultat ocenjevanja stanja na področju 

ugotavljanja, spremljanja in zagotavljanja kakovosti na Višji prometni šoli Maribor (v nadaljevanju: VPŠ). Namen 

samoevalvacije VPŠ je nenehno zagotavljanje, spodbujanje in izboljševanje kakovosti študijskega procesa ter priprava 

podlag za strokovno odločanje, načrtovanje razvoja in izboljševanja delovanja šole. 

Šola izvaja postopke samoevalvacije v skladu z zakonodajo višjih šol, podzakonskimi akti in s Poslovnikom kakovosti 

višje šole. 

V študijskem letu 2014/15 smo opravili tudi notranjo presojo, ki so jo izvedli notranji presojevalci,  usposobljeni v 

okviru izobraževanja Impletum. Predlogi izboljšav, ki so rezultat opravljene notranje presoje, so del tega poročila. Z 

odzivi udeležencev notranje presoje smo zadovoljni, nekoliko bolj pa bo treba motivirati še strokovne delavce in 

študente, če hočemo dobiti resnično primerljive in merljive rezultate anketiranja.  

Za mejno vrednost zadovoljstva na petstopenjski lestvici je vodstvo šole že v letu 2009 določilo vrednost 3.5 in ta se 

do danes še ni spremenila.  

Pri pripravi samoevalvacijskega poročila smo sodelovali člani Komisije za spremljanje in zagotavljanje kakovosti VPŠ 

(v nadaljevanju KK VPŠ) in ostali sodelavci. 

Poročilo so pripravili: 
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 mag. Vanja Kajzer, predsednica KK, 

 Martina Belšak, članica KK, 

 mag. Dušan Kolarič, podpredsednik KK. 

Računalniška obdelava podatkov in oblikovanje besedila: 

 mag. Vanja Kajzer. 

Lektoriranje besedila: 

 Martina Belšak. 

Samoevalvacijsko poročilo je bilo podano v razpravo in potrditev članom KK VPŠ, predavateljski zbor in strokovni 

aktivi pa so se z njim seznanili na predavateljskem zboru. Prav tako je bilo samoevalvacijsko poročilo za omenjeno 

študijsko obdobje posredovano članom strateškega sveta in predstavljeno na svetu zavoda. Vsem zaposlenim je v 

tiskani obliki na voljo pri ravnatelju VPŠ in predsedniku KK VPŠ, v elektronski obliki pa na spletni strani VPŠ (razdelek 

Kakovost) z osebnim geslom.  

Pri pripravi samoevalvacijskega poročila smo se opirali predvsem na naslednje temeljne dokumente: 

 Sistem vodenja kakovosti za VSS – Zahteve (Impletum), 

 Notranja presoja vodenja sistema kakovosti v VSS (Impletum), 

 Samoevalvacijsko poročilo v višjih strokovnih šolah (Impletum), 

 obstoječa predpisana dokumentacija na VPŠ (LDN, FN …). 

Pri izdelavi samoevalvacijskega poročila smo uporabili naslednje postopke: 

 analizo stanja, 

 zbiranje podatkov, 

 izvedbo anket, 

 računalniško obdelavo podatkov, 

 interpretacijo dobljenih rezultatov, 

 intervjuje – notranja presoja, 

 izdelavo SWOT-analize. 
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2 PREDSTAVITEV VIŠJE PROMETNE ŠOLE MARIBOR 

2.1 SPLOŠNO O VIŠJI PROMETNI ŠOLI 

 

NASLOV:                 PROMETNA ŠOLA MARIBOR 

                                 VIŠJA PROMETNA ŠOLA MARIBOR 

                                 Preradovičeva ul. 33 

                                 2000 Maribor 

 
RAVNATELJ:            mag. Oton MLAKAR, univ. dipl. inž. elek. 

 
TAJNIŠTVO VPŠ:      Irena Ovčar  

                                   tel.:   02 429 4 140 

                                   faks: 02 429 4 139 

                                   e-pošta: tajnistvo@vpsmb.net  

                                   spletna stran: www.vpsmb.net 

2.2 KRATKA ZGODOVINA ZAVODA/ VIŠJE ŠOLE 

Prometna šola Maribor izhaja iz dolgoletne tradicije izobraževanja za potrebe kadrov za železnico. Za ta namen je bila 

najprej, daljnega leta 1958 tudi ustanovljena, ko pa je njen ustanovitelj l. 1999 postala RS, je s posodobitvijo 

programov postala šola, ki je izobraževala kadre za različne prometne sisteme.  

20. 11. 2001 je Vlada Republike Slovenije sprejela sklep o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda 

Prometna šola Maribor, ki je sestavljen iz dveh organizacijskih enot – Srednja prometna šola z dijaškim domom in 

Višja prometna šola.  

2. 9. 2008 je Vlada Republike Slovenije sprejela dopolnitev sklepa o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega 

zavoda Prometna šola Maribor, ki je sestavljen iz dveh organizacijskih enot – Srednja prometna šola z dijaškim 

domom in Višja prometna šola – novosti so bile predvsem organizacijske in statusne narave. 

Višja prometna šola je začela z izobraževanjem v višješolskih strokovnih študijskih programih Promet (cestni promet, 

železniški promet, logistika) leta 2002 in Poštni promet leta 2005 ter Komunala, v študijskem letu 2008/09 pa s 

prenovljenim programom Logistično inženirstvo in novo pridobljenim programom Ekonomist.  

2.3 IZOBRAŽEVALNA DEJAVNOST VIŠJE PROMETNE ŠOLE   

V študijskem letu 2014/15 je VPŠ izobraževala po višješolskih programih:  

 logistično inženirstvo (redni in izredni študij), 

 ekonomist (le izredni študij) in  

 varstvo okolja in komunala (redni – NOVO in izredni študij), 

mailto:tajnistvo@vpsmb.net
http://www.vpsmb.net/
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po katerih si po zaključenem študiju študenti pridobijo javnoveljavno izobrazbo in javnoveljavne strokovne nazive 

inženir logistike, ekonomist, inženir varstva okolja in komunale.  

V študijskem letu 2014/2015 je bila tako na šolo vpisana že trinajsta generacija študentov.  

Tabela 1: Število študentov v št. l. 2014/15: Programi logistično inženirstvo, ekonomist ter varstvo okolja in 

komunala 

ŠTUDENTOV  
Redni/izredni  Število prvič vpisanih  
1.  REDNI  168  
1.  IZREDNI  27  
2.  REDNI  69  
2.  IZREDNI  25  
Skupaj  289  

 

2.4 NAČIN IZVAJANJA ŠTUDIJA 

V študijskem letu 2014/15 smo izvajali študijske programe Logistično inženirstvo in Varstvo okolja in komunala v 

obliki rednega in izrednega študija, program Ekonomist pa samo v obliki izrednega študija. 

2.5 OPIS KLJUČNIH KOMPETENC PO PROGRAMIH 

LOGISTIČNO INŽENIRSTVO 

Generične kompetence: 

 uporaba pridobljenega znanja za uspešno strokovno komuniciranje tako v domačem kot v mednarodnem 

okolju; 

 sposobnost evidentiranja problema in njegove analize ter predvidevanja operativnih rešitev v procesih 

organizacije; 

 sposobnost obvladanja standardnih metod, postopkov in procesov v tehnoloških procesih;  

 vodenje in reševanje konkretnih delovnih problemov na področju procesov z uporabo standardnih strokovnih 

metod in postopkov;  

 razvijanje moralnega in etičnega čuta za poštenost, natančnost in vestnost pri delu; 

 sposobnost povezovanja znanja z različnih področij pri uporabi in razvoju novih aplikacij; 

 sposobnost stalne uporabe informacijske in komunikacijske tehnologije na svojem konkretnem delovnem 

strokovnem področju.  

Poklicno-specifične kompetence: 

 zbiranje statističnih podatkov; 

 opredelijo posebnosti tržnega obnašanja transportnih podjetij v podjetniški logistiki; 

 opredelijo pomen preventive za zagotavljanje varnega in zdravega dela; 

 izdelajo analizo voznih parkov v logističnem sistemu; 

 vodenje in reševanje delovnih problemov na področju logističnih sistemov; 

 upoštevanje zahtev  za varno in ekonomično uporabo manipulacijske mehanizacije pri svojem delu; 

 načrtovanje pravilne rabe manipulacijske mehanizacije v logističnih procesih; 

 opredelijo varnostno okolje in njegov vpliv na izvajanje vojaške obrambe; 
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 izdelajo povezovalne elemente znanja z različnih področij in njegove vgradnje v konkretne aplikacije v 

logističnih in nelogističnih organizacijah s poudarjeno logistično funkcijo; 

 samostojno spremljanje razvoja logistične stroke; 

 uporaba posameznih logističnih podsistem ter jih znajo razčleniti; 

 pridobijo posamezna znanja glede vrste sistemov in mesta logističnega sistema v tem   sklopu; 

 upoštevanje zahtev zagotavljanja kakovosti analiz strukture logističnega sistema pri svojem delu; 

 načrtovanje logističnih podsistemov in njihovo uporabo. 

VARSTVO OKOLJA IN KOMUNALA 

Generične kompetence: 

 sposobnost evidentiranja in definiranja okoljskih problemov, analize problemov ter priprave strokovno 

utemeljenih rešitev, 

 sposobnost povezovanja znanja z različnih področij pri uporabi in razvoju novih tehničnih ukrepov varstva 

okolja, aplikacij na področju oskrbovalnih sistemov in prostorskem načrtovanju, 

 uporabo pridobljenega znanja za uspešno strokovno komuniciranje v domačem in mednarodnem okolju, 

 sposobnost obvladanja standardnih metod, postopkov in procesov v tehnoloških oskrbovalnih sistemih in 

sistemih varstva okolja, 

 vodenje in reševanje konkretnih delovnih problemov na področju varstva okolja, urejanja prostora in 

upravljanja z zavarovanimi območji, 

 razvijanje moralnega in etičnega čuta za poštenost, natančnost in vestnost pri delu, 

 sposobnost stalne uporabe informacijske in komunikacijske tehnologije na svojem konkretnem delovnem 

strokovnem področju. 

Poklicno-specifične kompetence: 

 razumejo pomen preventive za ohranjanje okolja in narave, 

 se usposobijo za intenzivno in stalno uporabo informacijske in komunikacijske tehnologije ter informacijsko 

upravljavskih sistemov na svojem konkretnem strokovnem delovnem področju, 

 znajo realno reševati konkretne okoljske probleme na področju oskrbovalnih sistemov, okoljskih tehnologij, 

proizvodnih procesov, ključnih dejavnosti v naravnem (kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo, ribištvo) in urbanem 

okolju, 

 se zavedajo omejenosti surovinskih in energetskih virov, pomembnosti ekonomične porabe in ponovne 

uporabe ter zakonitosti naravnega krožnega toka snovi in energije, 

 sposobnost povezovanja znanja z različnih področij in njegove vgradnje v konkretne rešitve v okoljskih 

oskrbovalnih sistemih, tehničnih ukrepih varstva okolja, urejanja prostora in upravljanja z zavarovanimi 

območji, 

 razvoj veščin in spretnosti pri uporabi znanja na svojem konkretnem strokovnem delovnem področju, 

 pridobijo sposobnost za samostojno spremljanje razvoja stroke, 

 se usposobijo za načrtovanje in obratovanje okoljskih oskrbovalnih sistemov, 

 znajo uporabljati teoretično naravoslovne osnove v načrtovanju in obratovanju sistemov zdravstvene 

hidrotehnike, gospodarjenja s komunalnimi odpadki, mestnih cest, drugih mestnih omrežij oziroma 

komunalne infrastrukture in prostorskih sistemov, 

 seznanijo se s področno zakonodajo s poudarkom na javnih službah varstva okolja, varstva narave, 

gospodarskih družb in postopkih načrtovanja in umeščanja komunalnih, industrijskih ter obrtnih dejavnosti v 

prostor, 
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 spoznajo postopke preprečevanja vplivov na okolje v naseljih, industriji, in drugih dejavnostih ter ukrepe za 

preprečevanje negativnih vplivov na okolje, 

 se usposobijo za načrtovanje, vodenje obratovanja in vzdrževanja mestnega prometa, prostorskega 

planiranja, deloma drugih mestnih omrežij (komunalne energetike – vročevodi in plinovodi) in pridobijo 

praktična inženirska znanja vzdrževanja in upravljanja z objekti in napravami namenjenimi za energetske 

potrebe,, 

 poznavanje in sposobnost uporabe praktičnih inženirskih znanj s področja hidrotehnike v gospodarstvu 

(industrijski, procesni in požarni vodovod, industrijska kanalizacija, čiščenje industrijskih odpadnih voda) in 

energetiki, gospodarjenja z industrijskimi odpadki, čiščenja dimnih plinov in preprečevanja emisij raznih 

onesnaževal v zrak, 

 seznanijo se z osnovami sonaravnega kmetovanja in gospodarjenja z gozdovi, naravnimi viri in urejanja 

vodotokov, načrtovanja krajine in prenove podeželja, 

 si pridobijo sposobnost uporabe teoretičnih naravoslovnih osnov pri upravljanju ekosistemov, zavarovanih 

območij in drugih območij s posebnim ali zavarovanim statusom (krajinski in nacionalni parki, mokrišča). 

 

EKONOMIST  

Generične kompetence: 

 moralni in etični čut za poštenost, natančnost in vestnost pri delu,  

 sposobnosti za vodenje, načrtovanje, organiziranje in nadziranje poslovnih procesov, 

 znanje tujega jezika v mednarodnem poslovanju in spremljanje novosti v  tujini, 

 samozavestno odločanje in sprejemanje poslovnih odločitev na določenem  strokovnem področju, 

 odgovornost za zagotavljanje kakovosti pri delu, spodbujanje prenašanja  znanja,  

 prevzemanje odgovornosti za samoučenje na podlagi prepoznavanja lastnih prednosti in slabosti ter za 

vseživljenjsko učenje, 

 učinkovito upravljanje z informacijami, povezovanje informacijskih znanj s  poslovnimi funkcijami, 

 sposobnost za delo v skupini in timsko delo ter uspešno in učinkovito komuniciranje s sodelavci in poslovnimi 

partnerji. 

Poklicno-specifične kompetence: 

 sposobnost konceptualnega razmišljanja in uporabnost aplikacij in baz podatkov za učinkovito delo s 

strankami, zasnovo in implementacijo poslovnih rešitev v ekonomskem poslovanju, 

 sposobnost spremljanja metodologije in ciljev spremljanja trga in konkurence,  

 znanje analize statističnih podatkov za potrebe trga, ekonomičnosti poslovanja in trženje storitev, poslovnih 

procesov ter sposobnost prepoznavanja in definiranja pojavov ekonomske politike ter razmer in pogojev v 

mednarodnem poslovanju, 

 sposobnost organizirati, pripravljati in obvladovati logistične procese,  razvojne strategije podjetij,  

 razumejo zakonodajo in predpise, dokumentacijo ter postopke s področja  ekonomskih ved,  

 sposobnost aplikacije teorije v prakso na različnih področjih ekonomskega  poslovanja, 

 sposobnost učinkovitega poslovanja z uporabo sodobnih informacijsko komunikacijskih tehnologij, osnovnih 

matematično-statističnih metod, sodobnih metod, tehnik in načel organizacije in integralnega sistema 

menedžmenta znanja osnov finančnega poslovanja, osnov marketinga menedžmenta in  elementov 

trženjskega spleta, osnovnih zahtev ekologije, ergonomije in varstva pri delu,  
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 sposobnost za samostojno strokovno delo za razvojno in operativno vodenje malih in srednje velikih podjetij, 

uvajanje in uresničevanje notranjega podjetništva, oblikovanje in uresničevanje razvojnih zamisli, podjetniško 

planiranje, poslovanje z nepremičninami, ipd. 

2.6 ORGANI VIŠJE PROMETNE ŠOLE  

Organi Višje prometne šole so: 

 ravnatelj mag. Oton Mlakar v skladu z ZVSI (11. člen) in v skladu z ustanovitvenim aktom Prometne šole 

Maribor opravlja naloge pedagoškega vodje in poslovodnega organa šole; 

 vodja programskega področja Živa Trstenjak opravlja delo tudi v skladu s Pravilnikom o normativih za 

financiranje višjih strokovnih šol in pomaga organizirati in voditi pedagoški proces po nalogu ravnatelja; 

 strateški svet opravlja naloge v skladu z zakonskimi pristojnostmi (ZVSI, 10. člen), v študijskem letu 2014/15 

se je svet sestal 2-krat, člani pa so izvajali tudi individualna posvetovanja med seboj. Obravnavali so teme, 

razvidne v Realizaciji LDN VPŠ (stran 8).  Sestavljajo ga člani: 

o predstavnika Območne zbornice Maribor in gospodarstva (delodajalcev): Gorazd Bende in Marjan 

Bezjak, 

o predstavniki predavateljskega zbora: mag. Dušan Kolarič (predsednik), dr. Janez Ekart, mag. Gregor 

Rak, 

o predstavnika študentskega sveta: Luka Košir, Timi Volčjak, 

o diplomant VPŠ: Marko Rečnik; 

 predavateljski zbor, ki ga vodi ravnatelj, opravlja naloge po ZVSI (12. člen) in se je v študijskem letu 2014/15 

sestal 4-krat na rednih in 2-krat na korespondenčnih sejah ter obravnaval teme, razvidne v Realizaciji LDN VPŠ 

(stran 7). Na seje predavateljskega zbora so bili poleg imenovanih predavateljev višje šole vabljeni po potrebi 

tudi inštruktorji in laboranti;  

 strokovni aktivi delujejo po 13. členu ZVSI-ja in so bili preoblikovani na način, da je bil imenovan novi skupni 

aktiv sorodnih predmetov. Strokovni predmeti so združeni v aktive po programih: 

o LOGISTIČNO INŽENIRSTVO (LIN):  

Vodja: mag. Gregor Rak  

o EKONOMIJA (EKON)  

Vodja: mag. Vanja Kajzer  

o VARSTVO OKOLJA IN KOMUNALA (VOK)  

Vodja: mag. Jožica Dobaj  

o SKUPNI – SORODNI PREDMETI VSEH PROGRAMOV  

Vodja: Martina Belšak, prof.; 

 študijska komisija opravlja naloge po ZVSI (14. člen ZVSI) in jo sestavlja pet predavateljev višje strokovne šole: 

Živa Trstenjak (predsednica), mag. Dušan Kolarič, dr. Andreja Križman, dr. Marko Rajter, Danijela Gerkšič 

Blatnik; 

 Komisijo za spremljanje in zagotavljanje kakovosti na VPŠ po ZVSI (15. člen) sestavljajo predsednik in šest 

članov: mag. Vanja Kajzer – predsednica, mag. Dušan Kolarič, Martina Belšak, Živa Trstenjak, mag. Marija Beras 

Slana,  Mateja Gajžler, Leonora Ajrizaj.  

2.7 REFERAT ZA ŠTUDENTSKE ZADEVE 

V referatu za študentske zadeve so bile v študijskih letih 2014/15 zaposlene 3 referentke (1 je na dolgotrajni bolniški), 

ki so skrbele za administrativne in zakonsko pravne zadeve v zvezi s študijem. Referat je opora in podpora v 
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izobraževalnem procesu tako za študente kot predavatelje. Deluje v času uradnih ur (in velikokrat tudi izven), veliko 

informacij pa si študent pridobi že na spletni strani VPŠ in tudi telefonsko. V referatu so bile izvedene vse planirane 

aktivnosti. Posebno pozornost so posvetili računalniškemu vodenju evidence študentov in ostale dokumentacije ter 

optimizaciji dela v referatu. 

2.8 ORGANIZIRANOST ŠTUDENTOV 

Skupnost študentov sestavljajo študenti vseh programov in letnikov višje strokovne šole ne glede na to, ali se 

izobražujejo redno ali izredno.  Skupnost študentov ima naslednje pristojnosti: 

 voli in razrešuje študentski svet,  

 voli svoje predstavnike v svet zavoda,  

 predlaga svoje predstavnike v strateški svet in komisijo za spremljanje in zagotavljanje kakovosti, 

 sprejema interna pravila o delovanju in organih skupnosti študentov in  

 opravlja druge naloge v skladu s predpisi. 

 
Študenti so v skladu s 45. členom ZVSI organizirani v študentski svet, ki je sestavljen iz petih članov, ki sodelujejo tudi 

v organih šole: Matej Mayer (svet zavoda), Luka Košir in Timi Volčjak (strateški svet), Leonora Ajrizaj in Mateja Gajžler 

(komisija za kakovost). 

2.9 UREJENOST EVIDENC VPŠ 

Vodstvo VPŠ v skladu s predpisi zagotavlja vodenje zakonsko predpisane dokumentacije in evidenc za: 

 študente (vpisni/osebni list, evidenca o opravljenih izpitih, e-indeks, evidenca o praktičnem izobraževanju, 

dispozicija, sklep o diplomiranju, razne pritožbe, vloge ipd.), 

 izobraževalno dejavnost (poročila o  izvedenem delu, izvedbeni kurikul, urniki ipd.), 

 zaposlene (t. i. kadrovsko evidenco vodijo v tajništvu zavoda; evidenco o imenovanju predavateljev pa 

ravnatelj). 

Seznam posameznih dokumentov je v Katalogu informacij javnega značaja objavljen na spletni strani šole 

(http://www.prometna.net/spletna/images/Katalog_informacij/Katalog_informacij_javnega_znacaja-

objava_09052013.pdf). 
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3 OPIS METOD IN POSTOPKOV SPREMLJANJA KAKOVOSTI 

Kakovost procesov na Višji prometni šoli Maribor spremljamo v največji meri z anketiranjem ter z zbiranjem predlogov 

in pripomb študentov in zaposlenih preko osebnega stika, na sestankih študentov, zaposlenih in z notranjimi 

presojami. Uporablja se enoten instrumentarij spremljave, izdelan v okviru projekta Impletum. Samoevalvacijska 

merila so enotna za spremljanje, ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti. 

Samoevalvacijska raziskava obsega obdobje od 1. 10. 2014 do 30. 9. 2015. 

 

Na šoli izvajamo naslednje postopke samoevalvacije: 

Evalvacija izobraževalnega procesa: 

Analizira se uresničevanja letnega delovnega načrta po opravljenih aktivnostih in izvedenih predmetih ter ob 

zaključku študijskega leta. V okviru presoje izpolnjevanja letnega delovnega načrta pregledamo tudi delo 

predavateljskega zbora, študijske komisije, strokovnih aktivov, komisije za kakovost, strateškega sveta, opravljenih 

izpopolnjevanj predavateljev in ostale aktivnosti. S poročilom o delu na višji šoli vsi predavatelji preverjajo opravljene 

ure, realizirane strokovne ekskurzije, predavanja gostujočih strokovnjakov in uspešnost na izpitih. 

Evalvacija zaposlenih: 

Ravnatelj vsako leto opravi letni delovni razgovor z redno zaposlenimi predavatelji in s strokovnimi sodelavci, na 

katerem se pregleda opravljeno delo, uresničenost ciljev iz predhodnega razgovora, oblikujejo se cilji za naslednje 

leto, opravi pogovor za karierni razvoj in izobraževanje. 

Merjenje zadovoljstva udeležencev: 

Izvedli smo merjenje zadovoljstva udeležencev izobraževalnega procesa z anketnimi vprašalniki (anketiranje vseh 

študentov z vprašalniki o šoli in študijskem procesu, o predmetih in izvajalcih, o praktičnem izobraževanju, 

anketiranje diplomantov, delodajalcev, mentorjev praktičnega izobraževanja, anketiranje zaposlenih). 

Poleg merjenja z vprašalniki poteka spremljanje zadovoljstva udeležencev še preko naslednjih dejavnosti: 

Na informativnih dnevih udeležence povprašamo o zanimanjih in pričakovanjih. S pomočjo različnih metod pri 

posameznih predmetih predavatelji izvajajo samoevalvacijo študentov, s pomočjo katere poskušajo povečati 

odgovornost študentov za uspešen študij. 

Z razgovori s predstavniki študentske skupnosti in študenti sproti pridobivamo informacije o njihovih potrebah, 

pričakovanjih, zadovoljstvu. 

Evalvacija praktičnega izobraževanja: 

Sprotno analiziramo izvajanje praktičnega izobraževanja v podjetjih. Analiziramo poročila mentorjev (mentorjeva 

mnenja o delu študenta ter pripombe in predloge za praktično izobraževanje) in poročila študentov (naloge, opažanja 

študenta, mentorjevo delo, cilj prakse). 

Samoevalvacija in notranja presoja: 

Izvedli smo notranjo presojo za študijsko leto 2014/15, kjer smo v komisiji za kakovost skupaj z ostalimi 

usposobljenimi notranjimi presojevalci presojali pedagoški proces, procese v referatu, knjižnici, tajništvu šole in 

računovodstvu, ravnatelja, pedagoškega vodjo in informiranje med deležniki izobraževanja v povezavi z izbranimi 

procesi znotraj višje šole (predavatelji, študenti, referat, vodja izrednega študija, ravnatelj ...). Ugotovitve presoje 
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smo zapisali v delna poročila, na osnovi katerih je pripravljeno zaključno poročilo o notranji presoji. Poročilo o notranji 

presoji 2014/15 predstavlja osnovo za oblikovanje seznama izboljšav in je priloga tega dokumenta.  
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4 OCENA STANJA PO PODROČJIH – študijsko leto 2014/15 

4.1 UPRAVLJANJE IN VODENJE 

Za izvajanje izobraževalnega procesa na Višji prometni šoli so, v skladu s svojimi pooblastili, z obveznostmi, 

zadolžitvami in s pristojnostmi, zadolženi vsi delavci šole.  

Predavateljski zbor Višje prometne šole sestavljajo predavatelji iz posameznih izobraževalnih programov. Člani 

predavateljskega zbora se srečujejo na predavateljskih zborih, medtem ko strokovne vsebine obravnavajo v okviru 

strokovnih aktivov. Predavateljski zbor tudi odloča o zadevah, ki so v njegovi pristojnosti in ki jih določata Zakon o 

organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja in Zakon o višjem šolstvu, pa tudi nekateri podzakonski akti. 

Predavatelji še pred pričetkom pedagoškega dela pripravijo za vsak predmet, pri katerem izvajajo pedagoški proces, 

načrt dela in predavateljev izvedbeni kurikulum.  

Pedagoško delo na Višji prometni šoli poteka na podlagi letnega delovnega načrta šole (LDN), v katerem so podane 

tudi obvezne dejavnosti, ki izhajajo iz akta o ustanovitvi in Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in 

izobraževanja. LDN predstavlja okvir za uspešno delo v študijskem letu. Vsekakor ne gre za tog dokument, saj ga je, 

glede na spremenjene okoliščine, med letom možno tudi dopolnjevati.   

Spremljanje izvajanja načrtovanega organizacijskega in pedagoškega dela v letnem delovnem načrtu je potekalo na 

naslednjih ravneh: 

 individualno: razgovori z ravnateljem, s predavatelji, programskim vodjem in z organizatorji praktičnega 

izobraževanja, 

 izvedba ocenitve javnih delavcev, 

 sestanki strokovnih aktivov: spremljanje strokovnega dela v aktivih, 

 sestanki predavateljskega zbora: pregled doseženih rezultatov in ocena izobraževalnega procesa v preteklem 

obdobju in celem študijskem letu,  

 spremljanje izvedbe pedagoškega dela in izvedbe praktičnega izobraževanja. 

 

Delovanje Višje prometne šole se opira na vizijo, poslanstvo in cilje šole. Tovrstne usmeritve so zaposlenim na voljo 

z objavo v prostorih šole in na spletni strani http://www.vpsmb.net/o-nas/poslanstvo-in-vizija, potrebno pa je 

poudariti, da je od njihovega oblikovanja minilo že kar nekaj časa, zato se je nujno potrebno lotiti oblikovanja novih 

usmeritev. Komisija za kakovost v svojih predlogih za izboljšave to poudarja že od študijskega leta 2012/13.  

 
POSLANSTVO VIŠJE PROMETNE ŠOLE: izobraževanje študentov v javno veljavnih izobraževalnih programih, izvajanje 

seminarjev, posvetov in drugih oblik izobraževanja za gospodarske in negospodarske subjekte in partnerje v pokrajini, 

državi in EU ter aktivno delovanje na področju razvoja logistike, prometa, ekonomije in varstva okolja s komunalo v 

državi in širše. 

Primarno poslanstvo naše šole je izobraziti kvaliteten kader za potrebe gospodarstva in vzpostaviti čim boljšo 

povezavo z gospodarstvom v smislu prepoznavanja potreb po izobraževanju, sodelovanje priznanih strokovnjakov iz 

gospodarstva pri izvajanju izobraževalnega procesa in zagotavljanje praktičnega znanja. 

Za doseganje ciljev je potrebna odličnost dela. Cilj je preseganje pričakovanj študentov in organizacij, v katere se 

lahko vključujejo študenti ob uravnoteženem zadovoljevanju interesov ustanoviteljev, zaposlenih in okolja. Zato se 
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vodstvo zavezuje, da bo z delom presegalo pričakovanja študentov in organizacij v pokrajini in širše s stalnimi 

izboljšavami na vseh področjih dela. S svojim delom in ravnanjem bo tako usmerjeno k odličnosti. 

Eden od ciljev Višje prometne šole Maribor je tudi razvijanje sodelovanja s sorodnimi pedagoškimi, izobraževalnimi 

in raziskovalnimi institucijami ter skrb za mednarodno izmenjavo delavcev šole, dijakov in študentov. V ta namen je 

Višja prometna šola aktivna v aktivnostih, ki so povezane z določili Erasmus, to je Erasmus univerzitetne listine, ki jo 

je prvič pridobila v letu 2008.  

 

VREDNOTE VIŠJE PROMETNE ŠOLE, za katere se zavzemamo, so strokovnost, kakovost, korektnost, odgovornost, 

doslednost, strpnost do drugače mislečih, prijaznost, partnerstvo, sprejemanje novosti, pripadnost šoli, odličnost, 

etičnost.  

 
VIZIJA VIŠJE PROMETNE ŠOLE: biti vodilna šola v pokrajini in širšem okolju, ki bo izvajala izobraževanje iz PROMETA, 

LOGISTIČNIH SISTEMOV, EKONOMIJE TER VARSTVA OKOLJA IN KOMUNALE. S kakovostnim izobraževanjem kadrov, 

predvsem s področja transporta, prometa in logistike, moramo postati pomemben dejavnik razvoja naše pokrajine 

in gospodarstva v njej. 

 
CILJI VIŠJE PROMETNE ŠOLE 

Višja prometna šola si prizadeva: 

 postati najuglednejša strokovno usposobljena šola v Sloveniji, ne samo specializirana za promet in logistiko, 

temveč tudi za ekonomijo ter varstvo okolja in komunalo; 

 postati mednarodno primerljiva in uveljavljena; 

 sodelovati s sorodnimi šolami v drugih evropskih državah glede izmenjave predavateljev in študentov; 

 povezovati študij s prakso in nuditi študentom konkretna znanja in veščine, ki jih bodo potrebovali kot 

strokovnjaki na prometnem, logističnem, ekonomskem in okoljevarstvenem in komunalnem področju; 

 uporabljati moderne metode predavanj, ki temeljijo na skupnem delu in na uporabi primerov iz prakse; 

 da študenti aktivno sodelujejo na predavanjih in vajah; 

 vzgojiti skupino predavateljev – strokovnjakov, ki bodo razvijali dejavnosti višje šole s kvalitetnim predavanjem 

in prenašanjem bogatih izkušenj iz prakse v šolo v sklopu svojih predmetov; 

 ustvariti raziskovalno dejavnost in omogočiti študentom, da sodelujejo v raziskavah šole. 

 
STRATEŠKE USMERITVE VIŠJE PROMETNE ŠOLE 

Na VPŠ se nadaljuje izvajanje višješolskih programov Logistično inženirstvo in Varstvo okolja in komunala (programa  

Ekonomist ne izvajamo več – vpisani v razvid le še za izredni študij), s katerima so uvedeni ECTS-kreditni sistem študija, 

izbirnost in modularne oblike študija.  

Sledenje razvoju stroke, povezovanje z gospodarstvom, vključevanje strokovnjakov iz priznanih podjetij, uporaba 

sodobnih učnih metod dela v izobraževalnem procesu so zagotovila, da bodo študenti dobili znanja oziroma 
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kompetence, ki jih tehnološko razvita družba potrebuje, hkrati pa jim omogočajo primerno podlago za uspešno 

nadaljevanje izobraževanja. 

Z dolgoročnim razvojnim načrtom Višje prometne šole za obdobje od 2014 do 2020 so bili opredeljeni tudi dolgoročni 

in merljivi temeljni razvojni cilji, podprti z ustreznimi merljivimi kratkoročnimi cilji, ukrepi in aktivnostmi ter 

opredeljenimi kazalniki, za evalvacijo stopnje doseganja ciljev. 

 

SKRB ZA KAKOVOST 

Politika kakovosti je definirana v poslovniku kakovosti. Evidenca o ugotavljanju in zagotavljanju kakovosti je pri 

predsedniku komisije za kakovost. Rezultate anket pa hrani informatik višje šole in so na voljo tudi ravnatelju šole. Za 

izvajanje anket sta pristojni programska vodja in referentka v referatu.  

Notranje presoje se izvajajo enkrat letno. Izvajajo jih usposobljeni presojevalci, ki tudi pripravijo program presoje, 

presojo izvedejo in izdelajo končno poročilo (poročilo o notranji presoji, z ugotovitvami, za študijsko leto 2014/15, je 

priloga tega dokumenta).  

Komisija za kakovost pripravlja tudi samoevalvacijska poročila, preverja vprašalnike in izvaja anketiranje udeležencev 

izobraževalnega procesa (študente, zaposlene, diplomante), analizira ter preverja izvajanje podanih predlogov 

izboljšav, podanih iz ugotovitev notranje presoje prejšnjih let.  

 

SODELOVANJE Z DRUŽBENIM OKOLJEM 

VPŠ uspešno sodeluje z okoljem – MŠŠ, MOM, Štajerska gospodarska zbornica, GZS, MČ Studenci, Skupnost višjih šol, 

podjetja (stiki s podjetji se vzpostavljajo zaradi izvajanja praktičnega izobraževanja in kasnejših zaposlitvenih 

možnosti diplomantov). 

VPŠ se v javnosti predstavlja tudi z oglasi in s članki o naši dejavnosti v dnevnem in drugem tisku – Večer, Bistriška 

panorama, oglas na »big screenu«, predstavitev na različnih radiih po Sloveniji, izvajanje informativnih dni na sedežu 

šole, predstavitev šole na sejmu Informativa v Ljubljani, predstavitev na zaposlitvenem sejmu na Ptuju, sejmu šol v 

Slovenski Bistrici.  

Širši in ožji javnosti ter našim sedanjim in bodočim študentom se predstavljamo na spletni strani VPŠ, kjer se lahko 

vsakdo seznani z osnovnimi informacijami o šoli in študijskih programih.  

Na lokalni ravni se povezujemo še s Srednjo prometno šolo, ki je del zavoda Prometna šola Maribor in ki predstavlja 

manjši del baze naših študentov. Strokovne delavce in dijake srednje šole smo v študijskih letih 2014/15 vabili k 

sodelovanju na dnevu prometne varnosti, na katerem smo se s problematiko prometne varnosti želeli predstaviti kot 

šola v širšem smislu.  

Na državni ravni je VPŠ aktivna članica Skupnosti višjih strokovnih šol Slovenije, naša predavateljica je tudi članica 

skupine za kakovost.  

Mednarodno se povezujemo s tujimi sorodnimi institucijami tako, da se udeležimo konferenc s področja logistike in 

prometa. 
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V okviru projekta Erasmus še naprej skrbimo za mednarodno izmenjavo študentov in predavateljev, kot je 

podrobneje zapisano v poglavju Mobilnost študentov in Mednarodna dejavnost tega poročila.   

 

OCENA STANJA, USMERITVE IN PREDLOGI IZBOLJŠAV 

VPŠ se vključuje v domačo in mednarodno dejavnost. V slovenskem prostoru sodeluje z ostalimi višjimi strokovnimi 

šolami ter s Skupnostjo višjih strokovnih šol, sodeluje z gospodarstvom v okviru praktičnega izobraževanja, se odziva 

na pobude s pristojnega ministrstva in se na različne načine uspešno promovira v medijih. Na šoli organiziramo 

tematske dneve, ki izražajo poslanstvo naše šole (dan prometne varnosti, Erasmus teden). V mednarodnem okolju 

se tako strokovni delavci kot študenti preko Erasmusa prijavljamo v izmenjave študentov in predavateljev ter se s 

strokovnimi in z znanstvenimi prispevki udeležujemo mednarodnih konferenc.  

Predlogi izboljšav: 

 izboljšati informiranost naših uporabnikov, bodočih študentov ter ožje in širše zainteresirane javnosti preko 

ažurirane spletne strani šole; 

 povezovanje s podjetji (sodelovanje v projektih); 

 izvedba tematskih okroglih miz in drugih dogodkov (z vabljenimi predstavniki – eksperti iz gospodarstva); 

 ponoviti organizacijo in izvedbo mednarodne konference. 

 

4.2 MATERIALNE RAZMERE 

4.2.1 Prostori, oprema, knjižnica 

Prostori 

Višja prometna šola razpolaga s svojimi predavalnicami in z opremo. 

Za izvajanje izobraževalnega procesa (predavanja in vaje) ima VPŠ na voljo 4 predavalnice v pritličju šole in 4 

predavalnice v 1. nadstropju dijaškega doma, v skupni izmeri 495,68 m² s 474 sedeži. Prostori za delo predavateljev 

in ostalih delavcev VPŠ imajo površino 175,760 m². Opremo predavalnic sestavljajo mize, stoli, table, računalniki, 

projektorji. Vse predavalnice so opremljene z omenjeno opremo, tako da se lahko predavanja izvajajo na sodoben 

način, prav tako vaje v računalniški učilnici, kjer ima vsak študent na voljo svoj računalnik. Tudi v okviru anketiranja 

študentov in predavateljev ugotavljamo, da so oboji s prostorskimi razmerami več kot zadovoljni. Študenti in 

zaposleni na VPŠ koristijo knjižnico zavoda Prometne šole, ki tako kot druge skupne službe (npr. kuhinja) izvaja 

storitve za ves zavod oz. obe organizacijski enoti. Knjižnica se razprostira na 320 m² površine in se nahaja v mansardi 

srednjega objekta zavoda. Dostop do nje je mogoč z dvigalom (do 6. nad., nato še 1 etažo po stopnicah), vendar pa 

je neposreden dostop invalidom oz. gibalno oviranim brez pomoči onemogočen zaradi dodatnih stopnic.  

Oprema 

Opremo predavalnic sestavljajo mize, stoli, table, računalniki, projektorji. Vse predavalnice so opremljene z omenjeno 

opremo, tako da se predavanja lahko izvajajo na sodoben način, prav tako vaje v računalniški učilnici, kjer ima študent 

na voljo vsak svoj računalnik. 
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Študenti so z opremljenostjo prostorov, opremo in s tehničnimi pripomočki, ki so na voljo v predavalnicah, izjemno 

zadovoljni. Tudi v okviru anketiranja predavateljev in drugih strokovnih delavcev ugotavljamo, da so oboji s 

prostorskimi razmerami precej zadovoljni. 

 

Graf 1: Prostorske razmere za študij (ocena predavateljev) 

Vir: Anketa o zadovoljstvu strokovnih delavcev 2013/14, 2014/15 
 

Anketa o zadovoljstvu s prostorskimi razmerami s strani strokovnih delavcev je pokazala, da so s prostori in z 

opremljenostjo zadovoljni, čeprav v povprečju bolj s prostori za predavanje oz. izobraževalni proces kot pa z opremo 

in s tehničnimi sredstvi. Ugotavljamo pa, da se je zadovoljstvo s prostori iz leta v leto zmanjšuje. Iz ocene 4,72 iz leta 

2012/13 je v letu 2013/14 padla na 4,64, leta 2014/15 pa celo na 4,57. Vendar te ocene še ne predstavljajo ocene, ki 

bi nakazovale potrebno popravo stanja.  

Zadovoljstvo z opremo in s tehničnimi pripomočki v predavalnicah je pri strokovnih delavcih prav tako padlo iz ocene 

4,50 na 4,14 v letu 2014/15. Predavatelji so že v okviru notranje presoje ocenili, da bi želeli imeti več možnosti 

poučevanja v računalniški učilnici in z novejšimi pripomočki za delo.  

 
Knjižnica 

Knjižnica Prometne šole Maribor je šolska knjižnica, katere člani so lahko dijaki, študenti in zaposleni na PŠ. Knjižnica 

zavoda Prometne šole Maribor tako kot druge skupne službe (npr. kuhinja) izvaja storitve za ves zavod oz. obe 

organizacijski enoti in za študente drugih višjih in visokih šol, ki bivajo v Domu malih stanovanj (v sklopu Prometne 

šole Maribor).  V skladu z zakonodajo (Zakon o knjižničarstvu, Pravilnik o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti 

kot javne službe ter Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja idr.) ter v skladu z normativi sta v 

knjižnici redno zaposleni pedagoški delavki, ki sta strokovno usposobljeni za delo z uporabniki knjižnice in za 

strokovno vodenje in obdelavo knjižničnega gradiva (pedagoška izobrazba univerzitetne stopnje in opravljen 

bibliotekarski izpit, ena zaposlena ima še licenco za vpisovanje enot v COBISS; obe imata opravljene različne tečaje 

na IZUM-u za uporabo sistema COBISS3). Delo v knjižnici dopolnjujeta z izvajanjem izobraževalne dejavnosti v enotah. 

Knjižnica se razprostira na 320 m² površine in se nahaja v mansardi srednjega objekta zavoda. Dostop do nje je mogoč 

z dvigalom (do 6. nad., nato še 1 etažo po stopnicah), vendar pa je neposreden dostop invalidom oz. gibalno oviranim 

brez pomoči onemogočen zaradi dodatnih stopnic. Omogoča izposojo okoli 12.350 enot knjižničnega gradiva in okoli 

60 naslovov periodike. Za višjo šolo je namenjenih okoli 4.570 enot strokovnega gradiva. Knjižnica ima čitalnico, in 
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Prostori za predavanja, vaje in druge oblike dela so bili ustrezni.

Oprema in tehnični pripomočki v predavalnicah so ustrezni.
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http://www.antus.si/zbirka/ezbirka.php?zakon=A-1.2
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sicer v obsegu skoraj tretjine knjižnice. Osrednji del knjižnice (s sedišči) se lahko nameni tudi za prireditve, predavanja 

in izvajanje študijskega procesa.  

Knjižnica ima čitalnico – ta del obsega skoraj eno tretjino knjižnice. Osrednji del knjižnice (s sedišči) se lahko nameni 

tudi za prireditve, predavanja in izvajanje študijskega procesa.  

V knjižnici lahko študenti in drugi uporabniki koristijo sedem računalnikov za pisanje seminarskih nalog, brskanje po 

internetu, predstavitve nalog, zagovore diplomskih nalog in iskanje virov. Za predavanja, predstavitve ali zagovore je 

na voljo tudi projektor. Predvidenih priključkov na internet je sicer več, tako da se lahko uporabniki s prenosniki 

priključijo tudi sami oziroma zagotovljeno je tudi brezžično prijavljanje na internet. Gradivo je v prostem pristopu, 

torej si ga študenti poiščejo sami ali pa preko podatkovnih baz in Cobiss-a. Omogočen imamo dostop do tuje baze 

podatkov ProQuest. Izvajamo tudi medknjižnično izposojo za vse uporabnike (naše in vse v sistemu Cobiss). Za 

zaposlene v zavodu se v knjižnici vnašajo njihova dela v Cobiss. 

Aktivnosti zavoda so bile namenjene tudi izboljšanju storitev knjižnice in posledično povečanju števila uporabnikov. 

Poskrbeli smo za stalno dopolnjevanje knjižničnega gradiva s sodobnejšo literaturo za študente in predavatelje.  

Glavne aktivnosti knjižnice so bile: 

 nabava knjižničnega gradiva – posodabljanje knjižničnega gradiva, 

 strokovna obdelava gradiva, 

 vodenje dokumentacije o uporabnikih, uporabi in izposoji knjižničnega gradiva, 

 načrtovanje strokovnega dela, 

 zadostitev potreb uporabnikov po gradivu, 

 medknjižnična izposoja, 

 izposoja knjižnega gradiva, 

 vnosi v Cobiss in priprava bibliografij, 

 prevzemanje zapisov iz baze Cobiss v lokalno bazo knjižnice, 

 urejanje baze diplomskih del študentov VPŠ, 

 izobraževanje uporabnikov za samostojno iskanje in navajanje virov, 

 svetovanje pri izdelavi pisnih nalog,  

 opravljanje bibliopedagoškega dela, 

 sodelovanje na informativnem dnevu,  

 priprava in vodenje razstav, urejanje šolske kronike, šolskega časopisa, gradiva za promocijo šole (zloženka, 

plakati, oglasi v časopisih), 

 vodenje in izvedba kulturnega dne (gostovanje pisatelja Toneta Partljiča),  

 lektoriranje gradiva, pomembnega za delovanje šole in zavoda. 

 

Poleg knjižničnih vsebin se v knjižnici po potrebi opravlja tudi pedagoški proces za dijake in študente, različne 

prireditve in delovni sestanki zavoda in širše okolice.  

Strokovno izpopolnjevanje:  
 izobraževanje v UKM v organizaciji Mariborske knjižnice: uporaba EBSCO elektronske baze  
 izobraževanje NUK: seminar za neformalne založnike.  

 

Z anketami smo ocenjevali tudi zadovoljstvo uporabnikov s knjižnico – s prostori, pomočjo osebja in z obsegom in 

dostopnostjo literature so uporabniki zadovoljni. Zadovoljstvo študentov se je celo izboljšalo v primerjavi s 

predhodnim letom. 
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Graf 2: Zadovoljstvo uporabnikov s knjižnico (študenti) 

Vir: Anketa o šoli in študijskem procesu 2013/14, 2014/15 

 

 

Graf 3: Zadovoljstvo uporabnikov s knjižnico (strokovni delavci) 

Vir: Anketa o zadovoljstvu strokovnih delavcev 2013/14, 2014/15 

 

Strokovni delavci so s pripravljenostjo osebja za pomoč v knjižnici zadovoljni, vendar se je njihovo zadovoljstvo 

nekoliko poslabšalo v primerjavi s prejšnjim letom. Še vedno pa so manj zadovoljni z obsegom in dostopnostjo 

literature, ocena 3,75 iz leta 2012/13 se je najprej povzpela na 4,09 leta 2013/14, v letu 2014/15 pa je ponovno 

nekoliko padla (na 3,80). 

 
 
IK-tehnologija 

V prostorih, kjer se izvaja študijski proces, so nameščena ustrezna sodobna računalniška in avdiovizualna sredstva, ki 

v celoti zadostujejo potrebam. 
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V letu 2014/15 je bilo stanje računalniške opreme  sledeče: 

 računalniška oprema, namenjena študentom: 54 računalnikov s pripadajočo strojno in programsko opremo v 

predavalnicah; 7 računalnikov s pripadajočo strojno in programsko opremo v knjižnici; 2 računalnika s 

pripadajočo strojno in programsko opremo v avli pred prostori referata za študijske zadeve, ki sta bila 

namenjena izključno za študente (za prijave, odjave na izpit, pregled urnikov ipd.); 

 dostopnost: računalniki, ki so namenjeni študijskemu procesu, so dostopni v času izvajanja tega procesa 

oziroma izven časa v skladu s potrebami in z dogovorom – predavalnico P-5 lahko študenti prosto uporabljajo, 

ko v njej ni pedagoškega procesa; računalniki v knjižnici so dostopni v skladu z delovnim časom knjižnice; 

računalnik v avli pred prostori referata za študentske zadeve je dostopen v delovnem času šole; 

 računalniška oprema, namenjena predavateljem in strokovnim delavcem (dostopna v kabinetih, zbornici in 

referatu):  

 15 stacionarnih računalnikov s pripadajočo strojno in programsko opremo,   

 10 prenosnih računalnikov s pripadajočo strojno in programsko opremo, 

 10  laserskih tiskalnikov in 2 brizgalna tiskalnika, 

 10 tabličnih računalnikov, 

 dostopnost: računalniki in druga računalniška sredstva so dostopni v delovnem času šole; 

 strežniki: na Višji prometni šoli deluje 1 strežnik, ki je del strežnika zavoda, hkrati pa je sestavljen iz večjega 

števila virtualnih strežnikov, ki zagotavljajo 24-urno podporo in dostop vsem procesom; lociran je v prostorih 

vzdrževalca IK-tehnologije; 

 dostopnost: strežniki so dostopni pooblaščenemu tehničnemu osebju, pred drugimi posegi so fizično 

zavarovani. 

 

Tabela 2: Uporaba informacijske tehnologije 

ŠTUDIJSKO LETO 2009/2010 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/15 

Št. študentov na računalnik 18,98 Ni podatka 9 7 7 

Število predavateljev, inštruktorjev 
na računalnik 

Ni podatka Ni podatka 
44 

predavateljev, 
2 inštruktorja 

2 - (45 
predavateljev, 1 

inštruktor) 

2 - (45 
predavateljev
, 1 inštruktor) 

Delež študentov, ki uporabljajo e-
portal šole 

100 Ni podatka 100 100 100 

Delež študentov, ki uporabljajo e-
podprti sistem izobraževanja 

17,42 
100 redni, 
100 izredni 

100 redni, 
100 izredni 

100 100 

 

Skupno število študentov na VPŠ se je zadnjem obdobju zmanjšalo, zato je tudi število računalnikov, namenjenih 

uporabi študentom, v teh letih ugodnejše. V okviru notranje presoje leta 2014/15 ni bilo zaznanih posebnih težav s 

številom in z uporabo računalnikov, razen pomanjkljivosti v zvezi s temi v knjižnici, saj so študenti in knjižničarka 

ugotavljali, da so računalniki v knjižnici preslabi/prepočasni za aktivno delo. Do priprave tega poročila se stanje še 

vedno ni izboljšalo.  

Zadovoljstvo z  IKT-opremo so študenti izrazili v anketah, iz katerih je razbrati, da študenti različnih programov nimajo 

drugačnega mnenja in da je zadovoljstvo glede na prejšnja leta višje. Nekaj pripomb je bilo le na internetni dostop v 

predavalnicah P3 in P4, kjer povezava deluje prepočasi oziroma se izgublja signal, če je priključenih več naprav.  
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Graf 4: Zadovoljstvo z IKT (strokovni delavci) 

Vir: Anketa o zadovoljstvu strokovnih delavcev 2013/14, 2014/15 

 

Strokovni delavci so dokaj zadovoljni z opremo v predavalnicah in z možnostjo uporabe telekomunikacijskih 

pripomočkov in tiskalnikov, kopirnih strojev. Zadovoljstvo od leta 2012/13 se je v letu 2013/14 poslabšalo, saj je padlo 

za približno 10 %, v letu 2014/15 pa se je ponovno okrepilo na raven izpred dveh let.  

 
Financiranje 

Izobraževalna in strokovna dejavnost na VPŠ se financira iz javnih proračunskih sredstev in sredstev udeležencev 

izobraževanja. Sredstva za izvajanje rednega študija dobivamo iz MŠŠ po sistemu Mofas, sredstva za izvajanje 

izrednega študija pa pridobivamo iz sredstev, ki jih za študij plačajo študenti. 

Za izmenjave študentov in strokovnih delavcev v projektu Erasmus smo porabili sredstva, ki smo jih v okviru Erasmusa 

pridobili, in nekaj lastnih sredstev. 

Zastavljene cilje iz Finančnih načrtov za leto 2014/15 smo spremljali sproti, kar v primeru zastavljenih ciljev počnemo 

še vedno. Pričakujemo, da bomo do zastavljenih dolgoročnih rokov cilje tudi dosegli. 

Prehodnost  študentov v študijskem letu 2014/15 iz prvega v drugi letnik je bila na rednem študiju 37 %. S tem nismo 

dosegli kazalnika iz Finančnega načrta PŠ 2014. Na nižjo prehodnost v rednem študiju še vedno vpliva večje število 

neaktivnih študentov, ki so se vpisali samo zaradi statusa študenta.  

Prehodnost iz prvega v drugi letnik je bila na izrednem študiju 76 %. 

 

OCENA STANJA, USMERITVE IN PREDLOGI IZBOLJŠAV 

Poslanstvo, vizija in strateški cilji šole so objavljeni v Letnem delovnem načrtu Višje prometne šole in v Letnem 

delovnem načrtu zavoda Prometne šole; poslanstvo in vizija sta objavljena tudi v Poslovniku kakovosti na spletni 

strani VPŠ, v kabinetih in drugih delovnih prostorih ter v  avli. 

Strokovni delavci lahko aktivno sodelujejo pri sprejemanju odločitev preko sodelovanja v strokovnih aktivih, na 

sestankih z ravnateljem in na predavateljskih zborih. 
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VPŠ vodi predpisane evidence o svojih aktivnostih. V  študijskem letu 2014/15 so aktivno delovali strokovni aktivi, 

predavateljski zbor, študijska komisija, strateški svet, komisija za kakovost – zapisniki teh organov so dostopni pri 

ravnatelju VPŠ, na spletni strani ali pri vodji posameznih organov. Manj aktiven je bil ponovno študentski svet.  

Cilj VPŠ je zagotoviti kakovostno izobraževanje na šoli, in sicer v smislu kakovosti kot procesa nenehnih izboljšav, saj 

se le tako lahko kot šola ustrezno promoviramo in dosegamo konstanten vpis in razvoj. S pomočjo vzpostavljenega 

sistema kakovosti, ki bo preko notranje presoje in samoevalvacije skrbel za nenehne izboljšave, si bomo prizadevali 

za dosego poslovne odličnosti. 

Na VPŠ se zavedamo, da je proces vzpostavljanja in zagotavljanja kakovosti izobraževalnega in drugega dela 

kompleksen, saj je predvsem odvisen od človeškega faktorja. Zato smo v okviru KK VPŠ delo organizirali tako, da smo 

čim več notranjih članov vključili vanj, saj smo le na tak način lahko zagotovili uspešno delo.  

V obravnavanem obdobju so bile aktivnosti KK VPŠ najbolj naravnane na ugotovljene pripombe in predloge izboljšav 

iz notranje presoje, izvedene konec leta 2015. Notranja presoja je potekala brez težav, več pomanjkljivosti pa 

ugotavljamo pri izvrševanju predlogov in odpravljanju pomanjkljivosti. Težave pa še vedno opažamo pri anketiranju 

študentov in zaposlenih – kljub pozivom in zagotovilom, da gre za anonimno zadevo, odziv še vedno ni najboljši (tudi 

med strokovnimi delavci – kljub najavi procesa anketiranja in dvakratnemu pozivu k oddaji svojega mnenja se odziva 

vedno manj ljudi). Zaposleni so obveščeni, da lahko z osebnim geslom dostopajo do spletne strani Kakovost VPŠ, kjer 

lahko preberejo Poslovnik in zapisnike sestankov KK. 

Prostori in oprema – za izvedbo študijskega procesa za študente na VPŠ so na voljo ustrezne prostorske kapacitete.  

Oprema je dokaj sodobna in ustrezna, kvaliteta IK-tehnologije se izboljšuje, prav tako dostop do računalnikov in 

njihova uporaba v pedagoškem procesu.  

Knjižnica – knjižnica zavoda je namenjena tudi študijskim in informacijskim potrebam VPŠ in je temu primerno tudi 

časovno odprta. Kadrovska zasedba zaposlenih v knjižnici ustreza zakonodajnim zahtevam (za potrebe vnašanja 

bibliografij si je ena od knjižničark pridobila tudi ustrezno licenco). Knjižnica je dovolj prostorna in namenjena tudi 

študijskemu procesu študentov, do nje slabše dostopajo le študenti, ki so kakorkoli gibalno ovirani. Na splošno je 

knjižnica dobro založena z gradivom, povečati bi morali le število strokovne literature ter izboljšati IK-tehnologijo, ki 

jo uporabniki knjižnice potrebujejo za brskanje po svetovnem spletu ali za iskanje literature po vzajemnih knjižničnih 

katalogih.  

Dostop in uporaba informacijsko komunikacijske tehnologije – navedena oprema je dostopna deležnikom 

izobraževanja. Na Višji prometni šoli smo vzpostavili dobro stanje na področju informacijske in komunikacijske 

tehnologije, ki omogoča uporabnikom nemoten dostop do informacij, hkrati pa zagotavlja tudi ustrezno dostopnost 

za namene poslovanja, izobraževanja, strokovnega ter znanstveno raziskovalnega dela. Ustrezno pokritost študentov 

in zaposlenih z računalniško opremo zagotavljamo z ustreznim številom sredstev ter z ustreznim (praktično 

neomejenim) dostopom do opreme (študenti imajo na voljo računalniško učilnico, v katero lahko vstopajo tudi v 

prostem času). Dostopnost brezžičnega interneta je deležnikom omogočena tudi preko brezžičnega omrežja. 

 

Predlogi izboljšav:  

 za normalno študijsko delo v šolski knjižnici bi potrebovali zmogljivejše računalnike in nameščene sodobne 

programe in slovarje; 

 za študijske namene bi bilo potrebno nabaviti/obnoviti dovolj/še več strokovne literature za programe, po 

katerih izobražujemo (povprečno 20 enot po programu); 

 zaradi vedno večje potrebe po uporabi računalniške učilnice za pedagoške potrebe bi bilo smiselno uvesti 

sistem tablic v predavalnicah ali opremiti še dodatno računalniško učilnico.  
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4.3 IZOBRAŽEVANJE – ŠTUDIJSKA DEJAVNOST (DELOVANJE VIŠJE STROKOVNE ŠOLE) 

4.3.1 Študijski programi  

V študijskem letu 2014/2015 smo na VPŠ izvajali 3 študijske programe: logistično inženirstvo – redno in izredno, 

ekonomist – redno (le še 2. letnik), varstvo okolja in komunala – redno (1. letnik) in izredno.  

 

Tabela 3: Število študentov in študijskih programov, ki jih je VPŠ izvajala v študijskem letu 2014/2015 (primerjava 

s študijskima letoma 2012/13 in 2013/14) 

 

ŠTUDIJSKI PROGRAMI 
ŠT. 

PROGRAM
OV 

SKUPNO ŠT. VPISANIH ŠTUDENTOV 
(UPOŠTEVAJO SE VSI LETNIKI) 

ŠTUDIJSKI 
PROGRAM 

NAZIV 
STROKOV

NE 
IZOBRAZB

E 

IZVAJANJE 
NAČIN ŠTUDIJA 

 

3 

2012/13 2013/14 2014/15 

LOGISTIČNO 
INŽENIRSTVO 

inženir 
logistike 

redni 
izredni 

312 229 
214 

(174+40) 

VARSTVO 
OKOLJA IN 

KOMUNALA 

inženir 
varstva 

okolja in 
komunale 

redni 
izredni 

16 21 
58 

(46+12) 

EKONOMIST ekonomist 
redni 

izredni 
62 60 17 

SKUPAJ 1. 
VPISANI 

    390 310 289 

SKUPAJ VSI 
PONAVLJAVCI 

    122 105 105 

SKUPAJ VSI      512 415 394 
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Graf 5: Število študentov v študijskih letih 2012/13, 2013/14 in 2014/2015  

Vir: Vpisni podatki iz programa Evidenca 

 

Programi Logistično inženirstvo, Varstvo okolja in komunala ter Ekonomist so ovrednoteni po ECTS-sistemu. Študijski 

programi so primerljivi z domačimi in evropskimi višješolskimi študijskimi programi, kar je razvidno iz primerjalnih 

tabel o podatkih o mednarodni primerljivosti, objavljenih v programih študijskih programov.  

Cilji študijskih programov in kompetence so stvarni in dosegljivi ter se uporabljajo za boljše razumevanje študentovih 

dosežkov. Predstavljeni so v programu posameznega študijskega programa, na spletni strani šole, v biltenu za 

posamezno študijsko leto, v zloženkah za predstavitev programov, osebno pa jih predstavijo tudi predavatelji in 

strokovni delavci šole na informativnih dnevih, predstavitvah ter ob pričetku predavanj za posamezni predmet. 

Študenti v programih pridobijo generične in poklicno-specifične kompetence, ki so jasno opredeljene in javno 

dostopne ter so skladne s stopnjo pridobljene izobrazbe.  

Programi za Logistično inženirstvo, Varstvo okolja in komunala ter Ekonomist so  dostopni na spletni strani Centra za 

poklicno izobraževanje Republike Slovenije (http://www.cpi.si/izobrazevalni-programi/novi-in-prenovljeni-studijski-

ter-izobrazevalni-programi.aspx), v referatu šole in na spletni strani VPŠ. Programi vsebujejo tudi druge elemente, in 

sicer: splošni del programa zajema tudi trajanje študija in ovrednotenje s kreditnimi točkami, pogoje za vpis, merila 

za izbiro v primeru omejitve vpisa, obvezne načine ocenjevanja znanja, pogoje za napredovanje po programu in 

dokončanje študija, pogoje za prehajanje med programi; posebni del programa pa zajema predmetnik, kataloge znanj 

in znanja, ki ga morajo imeti izvajalci predmetov. 

Na Višji prometni šoli spremljamo in vodimo evidenco o študentih z računalniškim programom Evidenca VSS, ki ga 

uporabljajo v referatu šole. 

Informacije o zanimanju kandidatov za vpis v študijske programe, ki jih ponujamo, zbiramo na informativnem dnevu. 

Informacije o zaposljivosti ter nadaljnjem študiju diplomantov VPŠ pa zbiramo s pomočjo ankete za diplomante, ki jo 

izpolnijo na dan diplomiranja.   

Rezultati ankete o zadovoljstvu študentov s šolo in študijskim procesom kažejo na relativno visoko stopnjo 

zadovoljstva, vendar pa je potrebno vse ocene previdno ovrednotiti. Odzivnost študentov pri izpolnjevanju ankete je 

bila zelo nizka, zato je rezultat zaradi nereprezentativnega števila odgovorov študentov po posameznih ciljnih 

skupinah le pogojno sprejemljiv. Iz grafa 5 lahko razberemo, da so študenti najbolj zadovoljni s pomočjo v knjižnici, 

spletno stranjo šole, z možnostjo uporabe interneta za študijske namene in pravočasnostjo informaciji o študijskem 

procesu. Najmanj so zadovoljni z dosegljivostjo literature v knjižnici, razporeditvijo predavanj in vaj ter z uradnimi 
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urami referata. To je lahko razumljivo, saj se programi izvajajo tudi izredno v popoldanskem času, zato je tudi 

dostopnost do omenjenih informacij manjša kot za študente, ki prihajajo na šolo tudi v dopoldanskem času.  

 

 
 

Graf 6: Zadovoljstvo študentov s šolo in študijskim procesom 

Vir: Anketa o šoli in študijskem procesu 2014/15 

 

4.3.2 Podatki o vpisu in prehodnost študentov 

Postopek vpisa študentov določa zakonodaja – Pravilnik o razpisu za vpis v višje strokovno izobraževanje, postopek 

prve prijave pa vodi Višješolska prijavna služba. Druga prijava poteka preko spletnega portala. V vseh letih opažamo 

dober interes za vpis v programe rednega študija (Logistično inženirstvo in v letu 2014/15 v novem programu Varstvo 

okolja in komunala), vendar se kasneje izkaže veliko neresnosti med študenti in fiktivnega vpisa. V program Ekonomist 

v tem študijskem letu nismo več vpisovali študentov 1. letnika, saj nimamo več registriranega rednega programa. Za 

izredni študij pa je iz leta v leto manjši interes na vseh treh programih, ki jih izvajamo.  

Z odzivi in zanimanji za program Logistično inženirstvo in Varstvo okolja in komunala smo bili zadovoljni že na 

informativnih dneh, medtem ko za program Ekonomist v vsem obdobju do sedaj ni bilo zaznati zanimanja, zato tudi 

kasneje ni bilo vpisanih v program. 

Za pridobivanje študentov smo med letom izvedli številne aktivnosti: 

 oglaševanje v medijih (časopis, radio, FB, big screen), 

 lastne oglasne možnosti (LED-tabla, lastna spletna stran), 

3,80 4,00 4,20 4,40 4,60 4,80 5,00 5,20

Informacije o študijskem procesu so mi bile pravočasno na…

Obveščanje o spremembah je bilo ažurno in natančno.

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

V šoli sem imel/a možnost uporabljati internet za študijske…

Spletna stran šole je vsebinsko ustrezna in pregledna ter…

Razpored ur za predavanja, vaje in druge oblike dela (v dnevu,…

Obseg in dostopnost literature in podatkovnih baz v knjižnici sta…

Pomoč osebja v knjižnici je ustrezna.
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Vem na koga se lahko obrnem po pomoč v zvezi s študijem…

Uradne ure referata so ustrezne.

Delo osebja v referatu (pomoč, informacije, odzivnost) je…

Na razpolago je dovolj informacij o možnosti vključevanja v…

Organizacija praktičnega izobraževanja je bila ustrezna.

Na praktičnem izobraževanje sem opravljal/a ustrezna…

Spremljanje praktičnega izobraževanja s strani šole je bilo…

Dosedanji študij je izpolnil moja pričakovanja.
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 predstavitev na izobraževalnem sejmu Informativa v Ljubljani,  

 predstavitev na sejmu srednje- in visokošolskega izobraževanja v Šolskem centru na Ptuju in v srednješolskem 

centru v Slovenski Bistrici (plakati, brošure, zloženke, mape, parkirne ure),  

 promocijo VPŠ smo izvedli tudi v Europarku Maribor in v Mercatorju v Murski Soboti; 

 priprava in izvedba informativnega dne (februarja in septembra 2014). 

Izvedli smo štiri informativne dneve. Za promocijo izobraževalnih programov je bil pripravljen informativni 

propagandni material, ki so ga prejeli potencialni dijaki in študenti. Pred informativnim dnevom smo zainteresirane 

kandidate o naših programih obvestili tudi z objavami v medijih in z drugimi oblikami promocije. Za vse obiskovalce 

prvega informativnega dneva je bila pripravljena skromna pogostitev s kavo, čajem, sokovi in pecivom.  

 

Tabela 4: Podatki o vpisu za študijska leta od 2010/11 do 2014/15 

Programi: LOGISTIČNO INŽENIRSTVO, EKONOMIST ter VARSTVO OKOLJA IN KOMUNALA 

LETN
IK 

 

ŠTEVILO 
ŠTUDENTOV š. l. 

2010/11 

ŠTEVILO 
ŠTUDENTOV š. l. 

2011/12 

ŠTEVILO 
ŠTUDENTOV š. l. 

2012/13 

ŠTEVILO 
ŠTUDENTOV š. l. 

2013/14 

ŠTEVILO 
ŠTUDENTOV 
š. l. 2014/15 

 
Način 
študija 

Število 
prvič 

vpisanih 

Število 
ponavlja

vcev 

Število 
prvič 

vpisanih 

Število 
ponavlja

vcev 

Število 
prvič 

vpisanih 

Število 
ponavlja

vcev 

Število 
prvič 

vpisanih 

Število 
ponavlja

vcev 

Število prvič 
vpisanih 

1. REDNI 222 14 181 12 167 10 185 4 168 
1. IZREDNI 137 10 97 4 46 5 33 2 27 
2. REDNI 113 73 108 78 88 84 66 79 69 
2. IZREDNI 125 28 136 20 89 22 26 20 25 
  597 125 522 114 400 121 310 105 289 

Vir: Vpisni podatki iz programaEvidenca 

 

 
Graf 7: Podatki o vpisu za študijska leta od 2010/11 do 2014/15 

Vir: Vpisni podatki iz programa Evidenca 
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Analiza vpisnih podatkov za študijska leta od 2011/12 do 2014/15 kaže, da je največ študentov vpisanih v program 

Logistično inženirstvo, v program Varstvo okolja in komunala smo prvo leto vpisali redne študente (zapolnili smo vsa 

razpisana mesta – 45) , najmanj pa v program Ekonomist (v št. l. 2013/14 smo se že odločili, da ne izvajamo več 

izrednega študija programa Ekonomist, saj ni bilo zanimanja za program, v št. l. 2014/15 pa tudi redno nismo več 

vpisali študentov v 1. letnik, potekalo je le zadnje izvajanje študija 2. letnika s 17 vpisanimi študenti). Število aktivnih 

študentov pa po začetku študijskega leta kmalu pokaže na vso problematiko neresnosti študentov in fiktivnih vpisov.  

Tabela 5: Analiza prehodnosti študentov  

REDNI ŠTUDIJ (prvi vpis) 

 Logistično 
inženirstvo - redni 

Skupaj 
Preho
dnost 

Ekonomist - redni Skupaj 
Preho
dnost 

Varstvo 
okolja in 

komunala - 
redni 

Skupaj 
Skupaj 

1. 
letnik 

Skupaj 
2. 

letnik 

Preho
dnost 
skupaj 

Skupaj 
vsi 

  
1.letnik 2.letnik   

1.letn
ik 

2.letnik   
1.letn

ik 

2.le
tni
k 

 
   

 

2010/11 163 89  252 - 59 24 83 - / / / 222 113 - 335 

2011/12 137 88 225 54 % 45 20 65 34 % / / / 182 108 49 % 290 

2012/13 121 76 197 55 % 46 12 58 27 % / / / 167 88 48 % 255 

2013/14 139 52 191 43 % 46 14 60 30 % / / / 185 66 40 % 251 

2014/15 122 52 174 37 % 0 17 17 37 % 46 / 46 168 69 37 % 237 

IZREDNI ŠTUDIJ (prvi vpis in ponavljanje letnika) 

 
Logistično 

inženirstvo - izredni 
Skupaj 

Prehod
nost % 

Ekonomist - 
izredni 

Skupaj 
Prehod
nost % 

Varstvo okolja in 
komunala - izredni 

Skupaj 
Prehod
nost % 

 1.letnik 2.letnik   1.letnik 
2.letn

ik 
  1.letnik 2.letnik   

2010/11 88 46 134 - 9 8 17 - 21 7 28 - 

2011/12 85 72 157 82 % 9 9 18 100 % 8 17 25 81 % 

2012/13 43 78 121 92 % 0 4 4 44 % 8 10 18 125 % 

2013/14 20 40 60 93 % 0 0 0 / 15 6 21 75 % 

2014/15 26 25 51 125 % 0 0 0 / 5 13 18 87 % 

Vir: Vpisni podatki iz programa Evidenca 

 

Prehodnost prvič vpisanih študentov rednega študija iz 1. v 2. letnik je 37 %, saj je bil v prvi letnik študija vpisanih 

določen % fiktivnih študentov, ki dejansko koristijo samo status študenta in ne opravljajo svojih obveznosti. Šola si je 

prizadevala, da je s sprejetjem internih sklepov omejila interes vpisa študentov, vendar je bila delno uspešna, saj je 

šele konec leta 2013 sprejeti novi zakon na področju višjega šolstva prinesel ukrepe, ki so omejevali vpis fiktivnih 

študentov v št. l. 2014/15. Prehodnost izrednih študentov je višja kot na rednem študiju in znaša 73 %. V vseh 

programih je bila možna določena stopnja izbirnosti. Študenti so se lahko odločali za izbiro izbirnih modulov ali 

izbirnih predmetov. 

4.3.3 Diplomanti 

Do 30. 9. 2015 je na VPŠ diplomiralo 1018 študentov po programih, ki jih izvaja šola. 
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Tabela 6: Analiza diplomantov (upoštevajo se diplomanti vseh študijskih programov) 

ŠTUDIJSKO LETO 
 
KAZALNIK 

2009/10 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/14 2014/15 

Št. vpisnih mest na enega diplomanta (št. vpisnih 

mest/št. diplomantov) 
4,3 

(100) 
3,3 

(130) 
2,8 

(151) 
4,0 

(105) 
4,5 
(94) 

4,3 
(425/99) 

Povprečna ocena opravljenih diplom 9,59 9,58 9,52 9,48 9,44 9,38 

Delež diplomantov v rednem roku (2 leti) 
redni 1,61 % 

0,87 % 
(2/231) 

1,80 % 
(4/222) 

0 
(0/182) 

6 % 
(10/167) 

1,6 % 
(3/185) 

izredni (3/186) 
2,1 % 

(3/143) 
4,38 % 
(6/137) 

3,2 % 
(3/95) 

9,9 % 
(8/81) 

1,4 % 
(1/69) 

Vir: Vpisni podatki iz programa Evidenca 

 

V študijskem letu 2014/2015 smo diplomante povprašali o zadovoljstvu s študijem takoj po zagovoru diplome. 

Anketiranja diplomantov (follow up) pa v tem letu nismo opravili, saj je bila v prejšnjih letih odzivnost diplomantov 

izjemno slaba in Klub diplomantov ne deluje. Leto dni po diplomiranju bi bilo dobro preverjati, kakšna je zaposljivost 

diplomantov, dosežene kompetence, zadovoljstvo s šolo, pridobljene kompetence na PRI, kakšna je razvojna pot 

diplomanta in možnosti nadaljnjega študija.  

Na anketni vprašalnik je odgovorilo vseh 99 diplomantov, ki so diplomirali v letu 2014/15. Upoštevali smo 98 

vprašalnikov, saj je bila ena anketa neveljavna. Analize nismo pripravili ločeno za izredne in redne študente, saj je 

zadovoljstvo na približno istem nivoju.  
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Graf 8: Zadovoljstvo diplomantov s študijem na VPŠ v št. l. 2014/15 (izvedba takoj po diplomiranju) 

Vir: Anketa za diplomante v št. l. 2014/15 

 

Iz rezultatov ankete je videti, da so diplomanti, povprašani takoj po diplomiranju, s študijem na VPŠ pridobili določene 

spretnosti, znanja, kompetence, da so bili zelo zadovoljni z odnosom predavateljev do njih, z izvedbo študijskega 

procesa v celoti in s kakovostjo dela predavateljev. Kot posebej pohvalno in pozitivno so zapisali prav dostopnost, 

strokovnost in fleksibilnost predavateljev, dobro organiziran pedagoški proces, pridobivanje novih znanj in izkušenj 

skozi študij in na praksi ter družabna srečanja na šoli. Nekateri bi sicer želeli še več praktičnega izobraževanja in 

pridobivanja izkušenj ter uporabo dodatnih znanj in pripomočkov, ki se veliko uporabljajo v praksi.  
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Diplomanti prav tako predlagajo za izboljšanje študija na VPŠ uporabo več praktičnih primerov in razlago teorije s 

pomočjo primerov ter več terenskih vaj. Večinoma pa diplomanti v programu Logistično inženirstvo pogrešajo in 

predlagajo uvedbo visoke šole za logistiko, saj bi si na ta način želeli nadaljevati študij pri nas. Približno 10 % 

diplomantov se je že zdaj odločilo za nadaljnje šolanje na drugi šoli (Fakulteta za gradbeništvo, Fakulteta za logistiko, 

Filozofska fakulteta in Ekonomsko-poslovna fakulteta). Odstotek tistih, ki pa se niso in se ne bodo odločili za nadaljnji 

študij, pa ostaja iz leta v leto podoben, več kot polovica anketiranih pa takoj po diplomiranju še ne ve, če bodo 

nadaljevali s študijem. Temu lahko botruje tudi to, da jih je kar tretjina vprašanih brez zaposlitve.  

 

Graf 9: Ali boste po zaključenem študiju na višji strokovni šoli nadaljevali s formalnim izobraževanjem? 

Vir: Anketa za diplomante v št. l. 2013/14, 2014/15 

 

Klub diplomantov 

Klub diplomantov Višje prometne šole Maribor je bil ustanovljen z namenom druženja, izmenjave mnenj in izkušenj 

diplomantk in diplomantov Višje prometne šole. Aktivnosti Kluba diplomantov Višje prometne šole bi naj organizirala 

predavateljica, ki je s svojim delom ponovno začela v št. l. 2013/14, vendar se veliko na tem področju kljub temu ni 

spremenilo. Klub diplomantov ni izvajal nobenih posebnih aktivnosti. 

Za dosego navedenih ciljev smo v študijskem letu 2014/2015 v okviru šole organiziranli športne igre študentov, 

diplomantov, predavateljev in mentorjev praktičnega izobraževanja v podjetjih.  

Koliko članov ima Klub diplomantov VPŠ ni povsem znano, saj evidence niso ažurirane (leta 2013/14 je bilo včlanjenih 

211 diplomantk in diplomantov).  

 

4.3.4 Referat za študentske zadeve 

V referatu za študentske zadeve so bile zaposlene 3 referentke (od tega je bila ena daljše bolniško odsotna, 

nadomeščali sta jo dodatni delavki), ki so skrbele za administrativne in zakonsko pravne zadeve v zvezi s študijem. 

Referat je opora in podpora v izobraževalnem procesu tako za študente kot predavatelje. Deluje v času uradnih ur 
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(občasno tudi izven). V postopku samoevalvacije se pri anketiranju študentom in predavateljem zastavijo vprašanja 

tudi v zvezi z zadovoljstvom s komunikacijo in z informiranostjo v referatu.  

 

Graf 10: Zadovoljstvo z referatom – strokovni delavci 

Vir: Anketa o zadovoljstvu strokovnih delavcev 2013/14, 2014/15 

 

Iz grafa je mogoče razbrati, da so zaposleni na splošno in v celoti zadovoljni z delom referentk – sodelovanje je 

ocenjeno kot zelo dobro, tudi informiranost za potrebe dela je dobra, vendar nekoliko slabše ocenjena kot leta poprej 

(zadovoljstvo leta 2012/13 je bilo ocenjeno z oceno 4,38, 2013/14 pa 4,21), medtem ko je način informiranja ocenjen 

nekoliko nad mejno vrednostjo (3,71) in je zadovoljstvo tudi padlo v primerjavi z letom 2013/14 (3,93). 

 

Graf 11: Zadovoljstvo z referatom – študenti 

Vir: Anketa o šoli in študijskem procesu 2013/14, 2014/15 

 
Analize anketiranja kažejo, da strokovni delavci veliko bolje sodelujejo z referatom, kot so to ocenili študenti. Delo 

osebja v referatu (pomoč, informacije in odzivnost) so ocenili veliko bolje kot leto poprej (10 % bolje), menijo tudi, 

da informacije o spremembah dobijo ažurno in natančno. Uradne ure referata še zmeraj ne odgovarjajo vsem, vendar 

se je zadovoljstvo v primerjavi z letom 2013/14 močno izboljšalo. Referentke so dostopne in dosegljive vsak dan v 

času uradnih ur, ki so razporejene v dopoldanskem in popoldanskem času, kar je veliko pripomoglo k zadovoljstvu 

študentov, saj je bil ta dejavnik zadovoljstva v preteklosti najslabše ocenjen (celo pod mejno vrednostjo).     
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4.4 ŠTUDENTI 

4.4.1 Izvedba izobraževalnega procesa 

Izobraževalno delo je na VPŠ v št. l. 2014/15 potekalo v skladu s sprejetim LDN in študijskim koledarjem za tekoči 

študijski leti. Urnike za redni in izredni študij je pripravila vodja programskega področja. Objavljeni so bili na spletni 

strani VPŠ – pa tudi različna obvestila, odpovedi predavanj in spremembe urnikov pod rubriko Študenti – Urniki, e-

Obvestila. Urniki so bili objavljeni tudi v spletni učilnici (moodle). 

Realizacija opravljenih ur po posameznih predmetih je razvidna iz poročil predavateljev za posamezni predmet. Vse 

vsebine po predmetih so bile realizirane v skladu s kurikulom, kar izhaja iz realizacije LDN 2014/15 za višjo šolo in 

evidenc programske vodje.  

Za opravljanje izpitov so bila v št. l. 2014/15 razpisana 3 izpitna obdobja, v izrednem študiju pa po vsaki izvedbi 

posameznega predmeta še izredni izpitni rok.  

Izpeljava strokovnih ogledov: 

 za študente 2. letnika obeh rednih izobraževalnih programov smo izpeljali 3-dnevno strokovno ekskurzijo v 

Munchen in Ingolstadt; 

 organizirali smo enodnevno strokovno ekskurzijo za študente 1. letnika v Gradec (Cargo center, letališče); 

 organiziranih je bilo tudi veliko drugih krajših ogledov v okviru terenskih vaj. Termini, vsebine in kraji ogledov 

so razvidni iz poročil predavateljev, ki jih hrani programska vodja.  

Uspešnost izobraževalnega dela smo spremljali z analizo opravljenih izpitov preko strokovnih aktivov ter z aktivnostjo 

tutorskega spremljanja študentov. 
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Graf 12: Zadovoljstvo študentov z izvajalci in izvedbo predmetov po programih v št. l. 2014/15 

Vir: Anketa o šoli in študijskem procesu 2014/15 

 

Najvišjo stopnjo zadovoljstva z izvajalci in izvedbo predmeta so v anketah za študijsko leto 2014/15 izrazili študenti 

programa Ekonomist in je ostalo na primerljivi ravni s prejšnjim letom. Nekoliko nižjo stopnjo zadovoljstva so izrazili 

študenti programa Logistično inženirstvo, vendar se je zadovoljstvo v primerjavi s prejšnjim študijskim letom 
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izboljšalo. Najnižjo stopnjo zadovoljstva pa podajajo študenti Varstva okolja in komunale, kar pa predstavlja 

zmanjšanje zadovoljstva v primerjavi s prejšnjim letom.  

Študenti programa Ekonomist zelo dobro ocenjujejo večino kriterijev, bolj kritični so le pri omogočanju opravljanja 

delnih izpitov in spodbujanju ter ocenjevanju sprotnega dela.  

Študenti Logističnega inženirstva prav tako najbolje ocenjujejo seznanjenost s cilji, kriteriji in z izvajanjem po urniku, 

materialne razmere za študij, dostopnost literature ter korektni odnos, najslabšo oceno pa so podali  pri omogočanju 

opravljanja delnih izpitov in v zvezi s pridobitvijo strokovnega znanja in sposobnostjo izražanja, dela v skupini in 

uporabe različnih virov. Želijo si še več pridobivanja teoretičnega in strokovnega znanja, kjer bi se usposobili za 

razumevanje in reševanje strokovnih problemov.  

Študenti Varstva okolja in komunale najbolje ocenjujejo pravočasnost in ustreznost informacij v zvezi z izvedbo in 

obveznostmi, seznanitev s cilji in z obveznostmi, korektni odnos, dostopnost literature in ocenjevanje sprotnega dela, 

najslabše pa možnost razvijanja lastnega izražanja, opravljanje delnih izpitov in sodelovanje izvajalca s študenti  preko 

e-učilnice ter odzivanje na elektronsko pošto. 

Izsledki ankete leta 2014/15 se generalno ne razlikujejo veliko od tistih iz predhodnega leta, le da se je zadovoljstvo 

pri študentih programa Logistično inženirstvo izboljšalo, v programu Varstvo okolja in komunala pa nekoliko 

poslabšalo. Vse ocene iz ankete pa še zmeraj ne predstavljajo rezultatov, ki bi nakazovali na potrebne spremembe, 

saj so še zmeraj nad določeno mejo za ukrepanje. Skupna/povprečna ocena zadovoljstva se na 5-stopenjski lestvici 

giblje od 4,64 (Ekonomist) do 4,43 (Varstvo okolja in komunala).  

 

Ob teh izsledkih pa je zanimivo, da vložijo največ dela v pripravo na izpit in študij literature prav študenti programa 

Logistično inženirstvo. Ti študenti so tudi najbolj prisotni pri predavanjih in vajah ter na drugih aktivnostih. V lanskem 

letu so bili najbolj prisotni študenti programa Ekonomist, ki so tudi najbolj sproti študirali in urejali zapiske.  

 

Graf 13: Študijske obremenitve študentov po programih v št. l. 2014/15 

Vir: Anketa o šoli in študijskem procesu 2014/15 
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Med študenti izrednega in rednega študija so največje razlike prav pri obiskovanju predavanj in vaj ter drugih 

aktivnosti, kar lahko pripisujemo prilagojenemu urniku in obveznostim izrednega študija. Izredni študenti namenijo 

tudi veliko več ur pripravam na izpit ter branju in urejanju zapiskov. Primerjava med aktivnostjo študentov 1. in 2. 

letnika pa pokaže večjo aktivnost študentov zaključnega letnika.  

 
Vse vrednosti na posameznih področjih ocenjevanja v št. l. 2014/15 predstavljajo visoko stopnjo zadovoljstva 

študentov z izvajalci in izvedbo predmeta. 

 

4.4.2 Praktično izobraževanje 

Na Višji prometni šoli ima praktično izobraževanje pomembno vlogo. Zavedamo se, da le kakovostno sodelovanje 

med šolo in gospodarstvom zagotavlja takšen kader, ki v sodobnih pogojih gospodarjenja uspešno sledi zahtevam 

gospodarstva. Sodelujemo z mnogimi podjetji, ki našim študentom omogočajo praktično izobraževanje, strokovne 

ekskurzije, izdelavo projektnih nalog in ne nazadnje izdelavo diplomskih del, usmerjenih v reševanje praktičnih 

problemov iz logistike, ekonomije ter varstva okolja in komunale. Število organizacij, s katerimi sodelujemo, se 

nenehno povečuje.  

Praktično izobraževanje sta v študijskem letu 2014/15 organizirala dva organizatorja, mag. Dušan Kolarič in mag. 

Vanja Kajzer. Pri tem smo sodelovali s preko 110 podjetji in organizirali prakso za več kot 240 študentov. Za 

zagotovitev kakovostnega praktičnega izobraževanja smo obiskali skoraj vse izvajalce praktičnega izobraževanja ter 

skupno analizirali doseženo stanje in odpravljali ugotovljene pomanjkljivosti. Z vsemi mentorji iz podjetij smo bili v 

stiku (preko telefona ali osebno) večkrat pred izvedbo, med njo in po izvedbi prakse za študente.  

Za redne študente sta organizatorja praktičnega izobraževanja organizirala sestanek, kako iskati primerna podjetja 

za opravljanje prakse. Študenti so dobili vse potrebne informacije v zvezi s praktičnim izobraževanjem, saj smo jih 

seznanili z načinom opravljanja prakse, s cilji in programom predmeta. Splošni, operativni in socializacijski cilji 

praktičnega izobraževanja po posameznih programih šole (Logistično inženirstvo, Varstvo okolja in komunala, 

Ekonomist) so podani tudi na spletni strani šole http://www.vpsmb.net/studenti/prakticno-izobrazevanje in v spletni 

učilnici v dokumentu Cilji praktičnega izobraževanja za program. Podobnega sestanka z izrednimi študenti 

organizatorja nista izvedla, ker nista bila povabljen na srečanje s študenti. To je povzročilo težave, zato sta morala 

več dela opraviti z individualnim pristopom. 

Pred začetkom semestra, namenjenega praktičnemu izobraževanju, so se ponovno sestali organizatorja in študenti 

ter obnovili celotni potek praktičnega izobraževanja, pravice in obveznosti izvajalcev in študentov. Skozi celotno 

študijsko leto smo bili organizatorji na voljo študentom in mentorjem v podjetjih. Študente smo med izvajanjem 

prakse tudi obiskali na delovnem mestu.  

Izrednim študentom, ki so imeli zahtevane izkušnje in delovno dobo, smo pripravili predloge za priznavanje prakse, 

ki jih je obravnavala in sprejela študijska komisija VPŠ.  

Za izvedbo praktičnega izobraževanja uporabljamo naslednjo dokumentacijo, ki je dostopna na spletni strani Višje 

prometne šole Maribor v rubriki Praktično izobraževanje (http://www.vpsmb.net/studenti/prakticno-izobrazevanje) 

in spletni učilnici Praktično izobraževanje: 

 navodila za izvedbo praktičnega izobraževanja, 

 zbir ciljev praktičnega izobraževanja po posameznih programih,  

 informativni podatki za potrebe organizacije praktičnega izobraževanja, 

http://www.vpsmb.net/studenti/prakticno-izobrazevanje
http://www.vpsmb.net/studenti/prakticno-izobrazevanje
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 izjava organizacije o sprejemu študentov na praktično izobraževanje, 

 izjava študenta o izvedbi praktičnega izobraževanja, 

 pogodba o praktičnem izobraževanju študentov Višje prometne šole, 

 vloga za potrditev teme pisne naloge praktičnega izobraževanja, 

 navodila za izdelavo pisnega izdelka (projektne/seminarske naloge), 

 poročilo študentke/študenta o praktičnem izobraževanju v gospodarski družbi in študentova ocena poteka 

praktičnega izobraževanja, 

 poročilo mentorja praktičnega izobraževanja v gospodarski družbi, 

 vloga za priznanje praktičnega izobraževanja izrednih študentov, 

 navodila za izdelavo pisnega izdelka (projektna/seminarska naloga) študenta/študentke, 

 ocenjevalni list praktičnega izobraževanja. 

Kakovost praktičnega izobraževanja smo ugotavljali in zagotavljali tudi z evalvacijo poteka praktične izvedbe. V 

evalvacijo so bili vključeni vsi sodelujoči v procesu praktičnega izobraževanja. Potekala je tako, da smo se o poteku 

praktičnega dela osebno pogovorili – mentor pri izvajalcu, organizator praktičnega izobraževanja na šoli in študent. 

Vsi trije smo izpolnili še evalvacijske vprašalnike (poročila o poteku praktičnega izobraževanja), ki so vsebinsko 

drugačni, ter podali svoje predloge izboljšav. Splošna ocena študentov in mentorjev pri izvajalcih je bila dobra, saj jim 

sistem sodelovanja in dostopnosti organizatorjev odgovarja. 

Po izvedenem praktičnem izobraževanju so študenti opravili tudi izpit. Projektne naloge, ki so jih pripravili za zagovor 

izpita, so pregledali in ocenili vsi predavatelji, ki so poučevali študente v 1. letniku, ter predavatelji, ki so bili s strani 

študentov predlagani ali dogovorjeni kot mentorji pri diplomskih delih za študente 2. letnika.  

Uspešnost študentov pri opravljanju izpita je bila zelo visoka, saj so izpit opravili vsi, ki so pristopili. 

Študenti so bili v ocenjevanje kakovosti praktičnega izobraževanja v študijskem letu 2014/15 vključeni tudi z 

izpolnjevanjem ankete preko šolske spletne strani.  

 

Zadovoljstvo študentov (grafikoni so v prilogi 1 in 2) 

Študenti Logističnega inženirstva (modul transportna logistika) so izrazili dokaj visoko zadovoljstvo z doseženimi 

znanji na večini področij njihovega dela v organizaciji v času praktičnega izobraževanja. Dobro so spoznali 

organiziranost podjetja in njihovo vlogo, veljavnost splošnih aktov in predpisov, transportna manipulacijska sredstva, 

razbremenilno logistiko, organizacijo prometno-logističnih sistemov, informacijske tehnologije, vodenje in vlogo 

logistike v podjetju ter se seznanili s pomenom pozitivne motivacije. V primerjavi s letom 2013/14 pa je zaznati 

manjše zadovoljstvo pri komuniciranju s strankami, kupci in z ostalimi poslovnimi partnerji, tudi tujimi, s 

sodelovanjem pri pripravi poslovnih dogodkov in drugih razgovorov in sestankov, spoznanjem organiziranosti 

prometno-logističnih sistemov in ekonomskih dejavnikov, ki vplivajo na logistični sistem, z načrtovanjem transportnih 

procesov ter s povezavo teoretično pridobljenega znanja s praktičnimi delovnimi nalogami v podjetju. 

Študenti Logističnega inženirstva (modul poslovna logistika) so bili leta 2013/14 nekoliko bolj kritični kot kolegi iz 

transportnega modula, vendar se ta razlika v letu 2014/15 ne kaže več. Prav tako so izrazili dokaj visoko zadovoljstvo 

z doseženimi znanji na večini področij njihovega dela v organizaciji v času praktičnega izobraževanja. Največ so izvajali 

različna administrativna dela v zvezi z dokumentacijo, s pogodbami in z ostalimi dokumenti, potrebnimi za izvedbo 

logističnih procesov v podjetju/ustanovi ter skrbeli za zagotavljanje kakovosti na vseh področjih dela in ravnali v 

skladu s predpisi in z dobrimi poslovnimi običaji. Najbolje pa so ocenili spoznanje pomena lastne organiziranosti, 

inovativnosti, samodiscipline, natančnosti, samoiniciativnosti, odgovornosti in samokritičnosti za lasten uspeh in 

uspeh celote. Ugotavljamo pa, da bomo morali dati v prihodnje več poudarka usposabljanju za izdelavo transportnih 
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in logističnih projektov z upoštevanjem ekonomske analize stroškov logistike in kakovosti, saj je bil ta kriterij najslabše 

ocenjen.  

Na anketni vprašalnik o izvedbi praktičnega izobraževanja v programu Ekonomist so odgovorili le 4 študenti, kar 

predstavlja le četrtino vseh, ki so opravljali praktično izobraževanje. Študenti ekonomisti so poleg podobnih spoznanj 

kot študenti logističnega inženirstva spoznali še pomen varovanja in varstva osebnih podatkov in poslovnih skrivnosti 

ter opravljali razna operativna dela pri organiziranju, načrtovanju in vodenju del ter spoznali pomen le-tega. V 

primerjavi z zadovoljstvom prejšnjih let se je le-to izboljšalo, saj je večina ocen odličnih.  

V programu Varstvo okolja in komunala pa so le 3 študenti odgovarjali na anketni vprašalnik o zadovoljstvu na 

praktičnem izobraževanju, zato njihovih odgovorov ne moremo jemati kot reprezentativnih. V kolikor pa izhajamo iz 

teh skopih odgovorov, pa razberemo, da so študentje zelo zadovoljivo spoznali organiziranost podjetja in vlogo 

varovanja okolja v organizacijski shemi, tehnološke procese s področja varovanja okolja in komunale, izvajali so 

operativna in administrativna dela ter teoretično pridobljena znanja povezovali s praktičnimi delovnimi nalogami v 

podjetju. Najslabše so ocenili področje spoznavanja zakonodaje, ki opredeljuje sistem varstva okolja v RS, delo z 

okoljskimi in zemljiškimi registri  ter vlogo inšpekcijskih služb, pomen in značilnosti, organizacijske oblike javnih in 

lokalnih gospodarskih javnih služb oz. komunalnih dejavnosti v Sloveniji in državah ES ter se seznanili z viri in oblikami 

financiranja lokalnih gospodarskih javnih služb. 

 

Organizacija in spremljanje praktičnega izobraževanja sta bila po mnenju študentov ustrezna, prav tako so na praksi 

opravljali dovolj strokovnih del in si tako pridobili delovne izkušnje. Zadovoljstvo z organizacijo praktičnega 

izobraževanja se je prav tako povečalo v primerjavi z letom poprej. 

4.4.3 Mobilnost študentov 

VPŠ ohranja tudi mednarodno sodelovanje – v projektu vseživljenjskega učenja Erasmus smo namreč v letu 2008 

pridobili Erasmus univerzitetno listino, maja 2013 pa oddali prijavo za Erasmus listino za novi program Evropske unije 

ERASMUS + (2014–2020). Dokumentacijo o projektu Erasmus vodi Živa Trstenjak. Na podlagi projekta Erasmus je VPŠ 

že izvedla izmenjave študentov v letih 2011/12, 2012/13, 2013/14 in 2014/15. 

Višja prometna šola je v študijskem letu 2014/15 mednarodno sodelovala z izobraževalnimi ustanovami v tujini 
predvsem pri izmenjavi predavateljev in študentov v okviru projekta ERASMUS. 

Izmenjava študentov:  

 Od januarja 2015 do maja 2015 je pri nas opravljala del študijskih obveznosti študentka iz Tehniške fakultete 
iz Prage v okviru Erasmus Plus mobilnosti z namenom študija. 

 V okviru bilateralne pogodbe (Joint Agreement) smo na VPŠ izvedli program mobilnosti za študente danske 
fakultete Lillebaelt Academy, Vejle.  

 Od februarja do julija 2015 je v tujini opravljala del študijskih obveznosti študentka VPŠ. Mobilnost z 
namenom študija je v programu Erasmus Plus študentka opravljala na Beykent University v Istanbulu, 
Turčija.  
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Tabela 7: Analiza mobilnosti študentov 

ŠTUDIJSKO LETO 
 
KAZALNIK 

2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/14 2013/14 

Št. študentov na drugih VSŠ v Sloveniji / / / / / 

Št. študentov iz drugih VSŠ v Sloveniji  / / / / / 

Št. študentov na tujih VSŠ / 3 / / 1 

Št. študentov iz tujine, ki opravijo del študija na 
VSŠ 

/ 4 2 
1 1 

Št. študentov iz tujine na VSŠ / / 2 0 6 

Št. priznanih tujih spričeval (oz. v tujini 
opravljenih študijskih obveznosti) na VSŠ  

/ 3 0 
0 0 

Št. študentov na praksi v tujini / 2 2 0 1 

Št. študentov iz tujine na praksi v Sloveniji / 0 0 0 0 

 

Vsako leto se morajo Erasmus sredstva porabiti od 1. 6. do 30. 9. naslednjega leta.  Za namen Erasmus projekta smo 

namenili na spletni strani VPŠ poseben razdelek, prav tako študente sproti obveščamo o Erasmus dogodkih v 

spletnem okolju Moodle, prirejamo predstavitve Erasmus izmenjave, kjer svoje izkušnje predstavijo naši Erasmus 

študenti ter vključujemo tuje Erasmus študente v vse študentske dogodke na VPŠ. V prihodnje moramo Erasmus 

izmenjavo približati študentom (tudi s pomočjo spletne strani), da bomo lahko na mednarodno izmenjavo prijavili 

več študentov  in s tem pridobili več sredstev v ta namen. 

S strani predavateljev je veliko zanimanja za izmenjavo, zato izkoristimo vsa za to namenjena sredstva. 

Od leta 2012/13 vsako leto v mesecu maju tudi izvajamo Erasmus teden, na katerega so vabljeni tudi tuji predavatelji 

in študenti.  

 

4.4.4 Anketiranje študentov 

V proces samoevalvacije na VPŠ smo v št. l. 2014/15 vključili vse uporabnike izobraževalnega procesa in zaposlene. 

Študente smo anketirali (ugotavljali zadovoljstvo) z naslednjimi anketami: 

 Anketa o šoli in študijskem procesu (enkrat letno), 

 Vprašalnik o predmetu in izvajalcih (pred koncem vsakega semestra), 

 Anketa o praktičnem izobraževanju (po praktičnem izobraževanju). 
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Tabela 8: Anketiranje študentov za študijsko leto 2014/15 

VRSTE ANKET/MERSKIH 
INSTRUMENTOV 

VKLJUČENI ŠTUDENTI 
(ODSTOTEK, LETNIK) 

KOLIKOKRAT NA 
LETO 

ANALIZE 
ANKET 
DA/NE 

UPORABA 
IZSLEDKOV 

DA/NE 

SEZNANJANJE 
ŠTUDENTOV Z 

IZSLEDKI IN UKREPI 
DA/NE 

Ocenjevanje 
študijskih programov 

100 %, 1. in 2. letnik 1 x da da da 

Ocenjevanje 
pedagoških delavcev 

100 %, 1. in 2. letnik 1 x da da da 

Ovrednotenje 
študijskih 
obremenitev po ECTS 

100 %, 1. in 2. letnik 
po končanem 

predmetu 
 

Da ne da 

Ocenjevanje 
mentorjev pri 
strokovni praksi 

100 %, 1. in 2. letnik 
(znotraj poročila 
mentorja za PRI) 

1 x ne 

da, 
vendar 

samo za 
organ. 

PRI 

da 

Ocenjevanje tutorjev 100 %, 1. in 2. letnik 

po končanem 
letniku, 

po diplomiranju, 
ob zaključku študija 

da da da 

Ocenjevanje referata 
za študentske zadeve 

100 %, 1. in 2. letnik 1 x da da da 

 

O anketiranju, anonimnosti in načinih dostopa smo študente informirali z obvestili na spletni strani ter z neposrednimi 

spodbudami – zadolžitve posameznih predavateljev, ki so v tistem semestru poučevali. Kadar se je po urniku izšlo, 

smo študentom, ki so ravno zasedali računalniško učilnico, predlagali reševanje ankete in jim ob tem zagotovili 

anonimnost. Z odzivi nekaterih študentov smo zadovoljni, ostale bomo morali s še več prepričevanj o smiselnosti 

anketiranja za nas kot šolo in zanje še bolj prepričevati. V študijskem letu 2014/15 je bila odzivnost pri reševanju 

anketnih vprašalnikov nekoliko nižja kot leto poprej.  

V postopku samoevalvacije so izkazali študenti visoko stopnjo zadovoljstva po posameznih področjih anketiranja (na 

vseh področjih rezultati presegajo mejno vrednost 3.5) – ocenjevanje zadovoljstva študentov z izvajalci in izvedbo 

predmetov, diplomanti s študijem na VPŠ ter zadovoljstvo študentov s praktičnim izobraževanjem.  

 

4.6.1 Aktivnost študentov na višji strokovni šoli 

Študentom in študentkam je na VPŠ zagotovljena enakopravnost, kar jasno izkazujemo z zastopanostjo v organih šole 

(strateški svet, komisija za kakovost, svet zavoda). Študentom je omogočeno svetovanje v referatu za študentske 

zadeve, podpora pri študiju in svetovanje pa tudi pri vodjih študijskega programa. Prav tako se študenti na VPŠ 

organizirano združujejo v študentskem svetu, katerega delovanje pa je zelo težko zagotavljati. 
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Tabela 9: Študenti sodelujejo v organih odločanja 

KAZALNIK 

ŠTUDIJSKO LETO ŠTUDIJSKO LETO 

2011/2012 

2012/2013 

2013/2014 

2014/15 

Št. študentov v svetu zavoda oz. strateškem svetu 3/2 3 

Št. študentov v komisijah šole 2 2 

Št. študentov v drugih organih odločanja 2 2 

 

Študente VPŠ je težko pridobiti za mednarodno izmenjavo, zato bomo v prihodnje še bolj spodbujali študente k 

mednarodni mobilnosti.  

Za namene druženja med študenti ter medsebojnega spoznavanja in spoznavanja s predavatelji je šola izpeljala 

naslednje aktivnosti:  

 spoznavni večer z glasbo v enem od mariborskih lokalov,  

 športne igre,  

 božično-novoletni zajtrk,  

 kulturni dan.  

V študijskem letu 2013/14 je bil predlagan študentski kotiček, ki se tudi v letu 2014/15 ni uredil, in športne ure za 

študente (najem telovadnice za športne aktivnosti tudi v letu 2014/15), ostalih posebnih aktivnosti študentov v smislu 

povezovanja, delovanja ali podajanja organiziranih pobud vodstvu ali organom šole ne beležimo. 

Ob koncu študijskih aktivnosti je v obravnavanem obdobju za študente predavatelj Gregor Rak organiziral športne 

igre VPŠ (na Ribičiji, kjer so srečanje nadaljevali s plesom). Zmagovalcem so bili podeljeni pokali, sponzorjem 

prireditve, ki tako za šolo ni predstavljala bistvenega stroška, pa pisne zahvale.  

Za udeležbo na navedenih dogodkih so študente spodbujali tudi predavatelji na predavanjih, uporabili pa smo tudi 

šolsko spletno stran in šolsko FB-stran.  

 

OCENA STANJA, USMERITVE IN PREDLOGI IZBOLJŠAV 

V študijskem letu 2014/15 smo izvajali tri višješolske študijske programe (Logistično inženirstvo – redni in izredni 

študij, Ekonomist – izredni študij in Varstvo okolja in komunala – redni in izredni študij,). 

Z odzivi in zanimanji za program Logistično inženirstvo in Varstvo okolja in komunala smo bili zadovoljni že na 

informativnih dneh, medtem ko za program Ekonomist v vsem obdobju do sedaj ni bilo zaznati zanimanja, zato tudi 

kasneje ni bilo vpisanih v program. Tendenca iskanja informacij pri mladih pa se vedno bolj izrazito kaže preko spleta 

in osebnih poznanstev (osebnega obiska je vsako leto manj). Vpis v program Varstvo okolja in komunala je zelo slab 

v izrednem načinu študija, kar tudi v tem primeru ocenjujemo, da je vzrok  morda tudi v bližnji konkurenci sorodnih 

višjih šol in visokih šole, delno pa je verjetno tudi v tem primeru kriva naša neprepoznavnost. Medtem pa smo v tem 

letu prvič vpisovali redne študente v program VOK in zapolnili vsa razpisana mesta. Za prepoznavnost in informiranost 

o rednem študiju programa smo izvedli veliko neposrednih promocijskih akcij pri dijakih sorodnih srednjih šol.    
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Udeleženci izobraževanja so s programi, ki jih izvajamo, precej zadovoljni; zadovoljni so tudi z izvajalci in izvedbo 

predmetov ter z izvedbo praktičnega izobraževanja. Tudi ocene diplomantov so dobre. Tako lahko ugotovimo, da so 

rezultati skoraj povsod presegli mejo na lestvici še sprejemljivega zadovoljstva (mejna ocena je bila s strani vodstva 

že pred časom postavljena na 3.5).  

Podpora izobraževalnemu procesu je referat, v njem zaposleno osebje s svojo komunikacijo, dostopnostjo, primernim 

odnosom in posredovanjem informacij študentom in predavateljem pomaga pri poteku študijskega procesa. 

Študenti na VPŠ so aktivno vključeni v organe šole, nedejavna pa je študentska skupnost (pri življenju jo vzdržuje le 

osebna zainteresiranost zelo redkih posameznikov). Študentom nudimo svetovalno dejavnost v referatu in tutorski 

sistem vodenja študentov v smislu spremljanja študentovih aktivnosti in podpore med študijskim letom. Vsem 

študentom omogočamo dostop do informacijskih virov, dostop do vseh informacij v zvezi s študijem pa jim je 

omogočen v neposrednem fizičnem stiku z referatom, preko spletne strani (dostop do informacij, obvestil, do anket, 

e-indeksa, prijave in odjave izpita ipd.) in s pogovori s predavatelji na  govorilnih urah.  

Predlogi izboljšav: 

 ocenili smo, da si moramo za ocenjevanje pridobljenih kompetenc izdelati ustrezno strategijo, kako se tega 

lotiti, ter da lahko diplomante o nadaljnjem študiju sprašujemo le preko Kluba diplomantov in tam urejene 

ustrezne baze podatkov o diplomantih, ki pa jo moramo čim bolj povečati; 

 spodbujati moramo mobilnost naših študentov in privabiti tuje študente z zadostnim znanjem angleškega 

jezika za lažje izvajanje študijskih obveznosti; 

 prav tako je potrebno okrepiti prepoznavnost programa Varstvo okolja in komunala in zagotoviti večji vpis 

študentov; 

 ponavljamo predlog prejšnjih notranjih presoj, da študentska skupnost sama oblikuje in ureja razdelek 

Študentska skupnost na spletni strani VPŠ; 

 nadaljevanje vseh oblik neformalnega druženja s študenti; 

 še bolj poskrbeti za študente in njihovo pripadnost (predlog: izrednim študentom ponudimo kavo ali bon za 

kavo med odmorom, večkratni obisk vodstva šole pri študentih – izrednih in rednih ipd.). 

 

4.5 STROKOVNA DEJAVNOST IN KADRI NA VPŠ  

4.6.2 Strokovna dejavnost 

Višja prometna šola izvaja strokovno dejavnost v skladu z letnim delovnim načrtom, z javno veljavnim izobraževalnim 

programom, ki ga izvaja, z nacionalnimi usmeritvami za višje strokovne šole in z evropskimi usmeritvami in standardi.  

V študijskem letu 2014/15 smo na VPŠ izvajali študijske programe Logistično inženirstvo, Ekonomist in Varstvo okolja 

in komunala, po katerih si naši diplomanti pridobijo strokovni naziv inženir logistike, ekonomist in inženir varstva 

okolja in komunale.  

V strateških usmeritvah je vodstvo VPŠ že leta 2008 začelo razvijati zamisli o ustanovitvi visokošolskega zavoda kot 

nadgradnje višješolskemu izobraževanju, kar kljub mnogim poskusom ni uspelo realizirati. Ta cilj je podan tudi v 

trenutnih dolgoročnih ciljih šole. 

Strokovna dejavnost Višje prometne šole se za leto 2014/15 izkazuje: 
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 na Prometni šoli smo v organizaciji VPŠ 12. 5. 2015 tradicionalno, že šestič, izvedli dan prometne varnosti, 

kjer je bil namen predstaviti, kako se zagotavlja varnost v posameznih prometnih podsistemih ter 

promovirati varno vedenje študentov in dijakov v prometu. Posamezna predavanja so vodili priznani 

strokovnjaki iz teh dejavnosti: 

o Vinko Virtnik, Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Mestne občine Maribor; Tomaž 

Markun, Adria Airways, Vrata v pilotsko kabino, zdravniški pregledi pilotov v povezavi z nesrečnim 

letom Germanwings A320; mag. Gabrijel Sternad, Varnost cestnega prometa v RS; mag. Darko 

Bečaj, Vidiki prometne varnosti pri zbiranju in odvozu odpadkov; Zdenko Seme, Javna agencija za 

železniški promet: Varnosti na nivojskih prehodih ceste preko železniške proge ter naprave za 

njihovo zavarovanje; Franc Ivenčnik, Zavod Vozim; Jožef Žunkovič, Varnost v zračnem prometu; 

o projekta so se udeležili tudi vabljeni gostje – Rdeči križ Slovenije, območna enota Maribor, Zavod 

za reševalno dejavnost Maribor, PGD Studenci, društvo starodobnikov; 

o pri izvedbi so sodelovali tudi študenti, ki so pomagali pri organizaciji dogodka, hkrati pa so bili 

prisotni na posameznem predavanju; 

 maja 2015 je na Višji prometni šoli potekal 3. Erasmus teden 2015. V okviru mobilnosti predavateljev in 

osebja so se ga udeležili tuji predavatelji; 

 v sodelovanju z dansko fakulteto smo izvedli 14-dnevno izmenjavo za študij za njihove študente;  

 v izmenjavi študentov: na izmenjavi je bila študentka iz Češke;  

 v izmenjavi predavateljev: ena predavateljica je bila na izmenjavi na Danskem in na Hrvaškem (Dubrovnik), 

kjer smo pridobili nove – hrvaške – Erasmus kontakte, pet predavateljev je opravilo izmenjavo v Rijeki, na 

visoki strokovni šoli; 

 v izvedbi strokovne ekskurzije v Graz za študente prvih letnikov. Ogledali smo si letališče, logistični center in 

staro mestno jedro;  

 za študente drugih letnikov smo izvedli strokovno ekskurzijo v München in Ingolstadt. V Münchnu smo si 

ogledali letališče, tehnični muzej in staro mestno jedro ter v Ingolstadtu tovarno Audi in muzej;  

 s projektom Velika znanja za mala skladišča v sodelovanju s Kompetenčnim centrom trgovina na debelo, 

Farmadent d.o.o.;  

 v sodelovanju s CPI smo pričeli z aktivnostmi za oblikovanje novega modula v študijskem programu 

Logistično inženirstvo;  

 obnovili smo sodelovanje s Slovensko vojsko z namenom ponovnega izvajanja izobraževanja v letu 2015/16.  

 

OCENA STANJA, USMERITVE IN PREDLOGI IZBOLJŠAV 

VPŠ izvaja strokovno dejavnost v skladu z zakonodajo in v lastnem interesu v smislu promocije in afirmacije šole. Na 

tem področju je cilj VPŠ zagotoviti mednarodno sodelovanje primerljivih ali sorodnih šol in vključitev ter utrditev 

položaja VPŠ v mreži tovrstnih tujih šol, s čimer bi šola pridobila nov zagon in razvojni cikel, študenti pa možnost 

mednarodnega udejstvovanja, predvsem v okviru študija in praktičnega izobraževanja. Predavatelji so svojo 

strokovnost predstavili tudi na mednarodnih strokovnih in znanstvenih konferencah, organiziranih v okviru VPŠ in 

širše. Prisotno je bilo tudi dokaj intenzivno povezovanje s podjetji. V mednarodno izmenjavo smo uspeli pritegniti 

tako študente kot predavatelje. 

V prihodnje je potrebno še bolj navdušiti in prepričati naše študente, da bi se odločili za mednarodno izmenjavo in 

študij ali prakso v tujini.  

Na informativnih dnevih, uvodnem dnevu in tudi med predavanji je potrebno izvajati promocijo za mednarodno 

mobilnost. Prav tako je potrebno ažurno urejati spletno stran mednarodne dejavnosti.  
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Izmenjave predavateljev 

Tabela 10: Izmenjave predavateljev in strokovnih delavcev 

KAZALNIK 
ŠTUDIJSKO LETO 

2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 

Število gostujočih TUJIH predavateljev, ki SO 
SODELOVALI (sodelujejo) pri izobraževalnem 
procesu (Erasmus week) na VSŠ 

5 1 2 4 4 

Število predavateljev, ki SO SODELOVALI 
(sodelujejo) pri izobraževalnem procesu 
(konferenca) v tujini kot gostujoči predavatelji  

3 2 3 3 6 

Število strokovnih delavcev oz. sodelavcev, ki se 
izobražujejo v tujini (izmenjava) 

0 1 1 1 1 

 
 

4.6.3 Zaposleni na Višji prometni šoli 

Na Višji prometni šoli je bilo na dan 30. 9. 2015 18 redno zaposlenih, med katerimi je zajetih 11 predavateljev, 1 

inštruktor in 5 strokovnih delavcev. Vsi predavatelji imajo predpisano strokovno izobrazbo in veljavne izvoljene 

nazive, pri čemer se postopki za pridobitev, izbiro oz. imenovanje izvajajo po določenih predpisih. Predavatelji, drugi 

strokovni delavci in upravno-administrativni delavci napredujejo na delovnem mestu in v naziv po veljavni delovni 

zakonodaji. Dokumentacija in dokazila vseh redno zaposlenih in imenovanja zunanjih predavateljev so shranjena v 

osebnih mapah v tajništvu šole. Zaposleni na Višji prometni šoli so številčno in po tarifnih skupinah razvrščeni sledeče:  

 

Tabela 11: Število zaposlenih na VPŠ na dan 31. 12. 2014 in načrt novih zaposlitev v letu 2015 po stopnji 

izobrazbe 

Stopnja: V. VI. VII. VIII. IX. 

Število zaposlenih na dan 31. 12. 2014 2 2 8 3 2 

Število načrtovanih  zaposlitev v letu 
2015 

Ni načrtovanih novih zaposlitev 

 
 

Predavatelji, drugi strokovni delavci in upravno-administrativni delavci napredujejo na delovnem mestu po 

postopkih, ki so predvideni v zakonodaji – dokazila so shranjena v osebni mapi delavca. 

Proces seznanjanja in obveščanja strokovnih delavcev z novostmi na VPŠ poteka na različne načine – elektronska 

pošta, oglasne deske, predavateljski zbori, sestanki strokovnih aktivov, zapisniki sestankov na oglasni deski.  

VPŠ omogoča vseživljenjsko izobraževanje predavateljev tako, da spodbuja izpopolnjevanje na seminarjih, 

mednarodno sodelovanje in strokovni razvoj v okviru projektov višjih strokovnih šol.  VPŠ prav tako zagotavlja 

sodelovanje predavateljev in inštruktorjev s strokovnjaki iz prakse – bodisi v sklopu praktičnega izobraževanja kot 

tudi sodelovanja v okviru strokovne izmenjave znanja – posveti, dan prometne varnosti – kamor smo vabili tudi 

pomembne strokovnjake iz prakse.  
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Upravni in strokovno-tehnični delavci 

Na VPŠ so po normativih poleg predavateljev redno zaposleni še knjižničarka, tajnica, računovodkinja, referentke, 

hišnik in čistilka. Gibanje števila zaposlenih v upravnih in strokovno tehničnih službah je podano v spodnji tabeli in se 

v zadnjih letih ni spreminjalo.  

 

Tabela 12: Število upravnih in strokovno-tehničnih delavcev po stopnji izobrazbe in obliki delovnega razmerja – 

načrt za študijsko leto 2014/2015 

Oblika delovnega razmerja I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. 

Redno zaposleni / 2 / 1,5 / 4 1 / / 

 

Kadrovsko politiko zaposlovanja novih kadrov vodstvo predstavlja predvsem na naslednjih izhodiščih: 

 zaposlovanje kadrov bo povezano s številom vpisa, številom programov in z vrsto izobraževalnih programov; 

 večja izbira in specializacija predmetov bo zahtevala več zunanjih sodelavcev iz specifičnih strokovnih področij; 

 zaradi nihanja števila študentov v posameznih modulih bo potrebna prilagodljiva izvedba, zato se bo 

spreminjala kadrovska struktura in tudi število ter strokovnost učiteljev in predavateljev s posameznih 

področij, kar pomeni, da bodo potrebe po kadrih zelo spremenljive; 

 glede na razpoložljive kadre in njihove kompetence bo potrebno izdelati pregled obstoječih in potrebnih 

kompetenc, kar bo osnova za letni plan izobraževanja; 

 sodelovanje predavateljev s strokovnjaki za določeno predmetno področje. 

4.5.1 Izobraževanje zaposlenih 

Proces izobraževanja je vseživljenjski proces, kar se kaže z visoko stopnjo izobrazbe zaposlenih, ki pa se nenehno 

dodatno izobražujejo. 

 

Vodstvo Višje prometne šole nenehno, v skladu s finančnimi zmožnostmi, zagotavlja izpopolnjevanja in izobraževanja 

upravnih in strokovno-tehničnih delavcev ter predloge zaposlenih za izobraževanje vključuje v LDN. Predavatelji se 

redno udeležujejo mednarodnih posvetovanj in znanstvenih konferenc na temo ekonomije, logistike in varstva okolja 

ter komunale. Za vse zaposlene se redno in po zakonodaji obnavljajo in izvajajo predavanja in izpit iz varstva pri delu. 

4.5.2 Zadovoljstvo zaposlenih  

Pri vseh zaposlenih na VPŠ z anketnim vprašalnikom preverjamo zadovoljstvo zaposlenih z organizacijo dela in 

delovnimi pogoji, z medsebojnim sodelovanjem in medosebnim odnosi ipd. V okviru KK VPŠ smo se dogovorili, da 

bomo vse zaposlene anketirali na podoben način kot študente – preko spleta in jim tako zagotovili največjo možnost 

anonimnosti. Zaposleni, ki niso predavatelji VPŠ, so pridobili gesla in navodila, kako se prijaviti ter rešiti anketo. 

Zaposleni (predavatelji) so bili preko e-pošte obveščeni o anketiranju, namenu in na tak način povabljeni k oddaji 

mnenj. Z odzivom, žal, nismo zadovoljni (kljub dvakratnemu pisnemu pozivu in stalni objavi na spletni strani KK), se 

je na poziv odzvalo le 7 strokovnih delavcev (od 39 pozvanih).  
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Graf 14: Zadovoljstvo strokovnih delavcev s šolo in študijskim procesom v študijskem letu 2013/2014 in  2014/15 

– 1. del 

Vir: Anketa o zadovoljstvu strokovnih delavcev 2013/2014, 2014/15 

Iz sicer majhnega vzorca odgovorov (tudi v primerjanem letu je bil odziv delavcev majhen, tako da je primerjava 

možna) lahko razberemo, da so strokovni delavci zadovoljni s sodelovanjem s tehničnim in z administrativnim 

osebjem, referatom in osebjem v knjižnici, s prostori, z njihovo ureditvijo, s pogostostjo predavateljskih zborov in 

sestankov aktivov, z razporedom izobraževalnega procesa; manjši odstotek zadovoljstva so izrazili na področju 

komunikacije (medsebojnega, s strani nadrejenih) in informiranja (sestanki, načini in ažurnost). Strokovni delavci so 

v povprečju najmanj zadovoljni z načinom informiranja v smislu povratnih informacij o uspešnosti pri delu in z 

nagrajevanjem. Vzdušje na višji šoli se jim ne zdi dovolj sproščeno in motivacijsko za delo. Ob tem tudi opozarjajo, da 

za dodatno opravljeno delo niso dovolj materialno in nematerialno nagrajeni. V letu 2014/15 se je zadovoljstvo 

strokovnih delavcev glede na primerjano predhodno leto poslabšalo in zaznavamo manjšo zavzetost za delo in 

motiviranost. Nujno potrebno bi bilo preveriti kazalnike, ki kažejo zadovoljstvo manjše od mejne vrednosti (3,5), 
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skupaj z vodstvom in poiskati nove načine motiviranja in dviga ravni zadovoljstva zaposlenih. Kazalnikov plačila in 

materialnega stimuliranja res ni možno izboljšati, saj smo odvisni od državnega financiranja, vendar se zavedamo, da 

je možno za zadovoljstvo napraviti veliko že z zavedanjem in izražanjem pozitivnega mnenja in odnosa do zaposlenih.  

 

Graf 15: Zadovoljstvo strokovnih delavcev s šolo in študijskim procesom v študijskem letu 2013/2014 in  2014/15 

– 2. del 

Vir: Anketa o zadovoljstvu strokovnih delavcev 2013/2014, 2014/15 
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Na anketni vprašalnik za delavce skupnih služb, ki so po sistemizaciji vezani na višjo šolo, je po dvakratnem pozivu po 

elektronski pošti in osebnem vzpodbujanju odgovoril le 1 delavec, kar predstavlja le 10 %. Zaradi izjemne neodzivnosti 

vzorec ni reprezentativen in odgovori ne kažejo zadovoljstva celote. Sklepamo pa lahko, da že neodzivnost nakazuje 

na visoko stopnjo nezadovoljstva, nezainteresiranost ali pomanjkanje časa. Na podlagi odgovorov prejšnjega leta 

(2013/14) lahko razberemo, da so bili delavci zelo nezadovoljni s plačilom na splošno in plačilom za dodatno 

opravljeno delo, kar se je v primerjavi s prejšnjimi leti še poslabšalo. Izjemno nezadovoljstvo se je kazalo tudi pri 

možnostih napredovanja, saj ne vidijo perspektive pri svojem delu. Dokaj nezadovoljni so bili tudi z naravo in vsebino 

svojega dela, z informiranjem, vodenjem in s sodelovanjem z vodstvom in z medsebojnimi odnosi, medtem ko kot 

precej dobro označujejo sodelovanje z ostalimi deležniki v okviru višje šole in delovnimi pogoji. V letu 2014/15 pa 

tudi ta en delavec izkazuje izjemno nezadovoljstvo nad plačilom, vzdušjem na šoli in udejanjanjem vrednot, 

opredeljenih v poslovniku kakovosti.  

OCENA STANJA, USMERITVE IN PREDLOGI IZBOLJŠAV 

Šola zaposluje strokovno in izobrazbeno ustrezen kader, tako v obliki rednega delovnega razmerja kot pogodbeno (s 

priznanimi strokovnjaki iz prakse). Zaposlenim strokovnim delavcem so omogočena stalna strokovna izpopolnjevanja, 

izpopolnjevanja iz področja varstva pri delu, udeležba na konferencah s strokovnimi in z znanstvenimi prispevki ipd. 

Načrt izobraževanj zaposlenih je vsakoletna sestavina LDN šole. 

Tudi strokovni delavci  šole (predavatelji in ostali smiselno po vprašanjih) so ocenjevali svoje zadovoljstvo s pogoji 

dela, organizacijo dela in z medsebojnimi odnosi.  

Predlogi izboljšav: 

 Vodstvo se mora nujno pričeti ukvarjati s splošnim vzdušjem na šoli in z motiviranostjo zaposlenih.  

 Predavateljem naj vodstvo redno podaja povratno informacijo in pripravi način informiranja o zadovoljstvu z 

njihovim delom. 

 Vodstvo naj poskrbi, da bodo zaposleni dobili dovolj pravočasnih povratnih informacij o svojem delu in naj 

poda tudi pohvalo za dobro opravljeno delo.  
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5 SKLEP 

5.1 SWOT-ANALIZA 

V nadaljevanju je predstavljena SWOT-analiza, ki temelji na SWOT-analizi za študijsko leto 2013/14, analizi iz poročil 

o kakovosti v študijskem letu 2014/15 in analizi anket študentov ter strokovnega osebja. V njej je zajeto trenutno 

stanje na Višji prometni šoli.  

Tabela 13: SWOT-analiza za VPŠ Maribor (študijsko leta 2014/15) 

PREDNOSTI SLABOSTI 

 strokovno usposobljeni kadri 

 izkušnje z izvajanjem posvetov, mednarodnih 

konferenc 

 izmenjava znanja in usposabljanje kadra v tujini 

(Erasmus, mednarodne konference) 

 izvajamo izredni študij, ki je podprt z e-

izobraževanjem 

 zaradi razpoložljivih kadrov lahko ponudimo 

študentom učenje dveh tujih jezikov kot nadstandard 

 izdelan osnutek prenovljenega programa 

Logistično inženirstvo 

 večje število notranjih predavateljev in manj 

zunanjih strokovnjakov iz gospodarstva  

 za vse programe še nimamo možnosti 

neposrednega nadaljevanja študija na sorodnih 

visokih šolah in fakultetah v smislu priznavanja 

kreditov 

 zaradi organizacijske oblike (organizacijska enota 

zavoda) nismo samostojna šola, zato je naša 

identiteta v okolju slabša  

 omejena možnost pri odločanju v okviru organov 

zavoda, kadar gre za sklepe, ki so v pristojnosti 

sveta zavoda  

 slaba povezanost z delodajalci, ki bi potencialno 

bili zainteresirani za napotitev zaposlenih v 

izobraževalne programe VPŠ  

 nedelujoč Klub diplomantov, preko katerega bi 

lahko še hitreje prišli do informacij o novostih v 

stroki in do potrebnih informacij o 

prenovi/nadgradnji programov 

 slaba informiranost o poteku sprejetja 

standardov in posledično prenovljenega 

programa Logistično inženirstvo 

 premajhna medijska promocija šole 

(osredotočenost le na plačane oblike 

oglaševanja, dana premala poznost odnosom z 

javnostmi) 

PRILOŽNOSTI NEVARNOSTI 

 edina višja strokovna šola za logistiko in promet v 

regiji z rednim študijem 

 povezovati se s sorodnimi šolami v tujini in razvijati 

skupne, mednarodno primerljive programe 

 možnost vzpostavitve sodelovanja z vsemi 

zainteresiranimi podjetji v javni in zasebni sferi ter 

zanje izobraževati kadre 

 ponuditi podjetjem/okolju naše izobraževalne 

storitve (predavanja, tečaji) 

 v bližini sta visoka strokovna šola za področje prometa in 

fakulteta za logistiko in promet 

 zmanjšan vpis zaradi upada populacije 

 še vedno prisoten vpis fiktivnih študentov 

 širjenje/nadgradnja mreže izvajanja naših programov s 

strani drugih izvajalcev programov 

 konkurenčne višje (zasebne) šole izvajajo nekatere »naše« 

programe 
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 v okolju lahko postanemo bolj prepoznavni tudi z          

neštudijskimi dejavnostmi (humanitarne akcije, 

oblike pomoči …) 

 v sodelovanju s podjetji lahko postanemo učna šola za 

logistična podjetja in učeča se organizacija 

 prepoznavnost lahko povečamo z organizacijo za širšo 

populacijo ljudi zanimivih tem (prometna varnost, 

varnost in varstvo pri delu, organizacija in trženje 

podjetja …) 

 

 recesija na trgu izobraževanja kljub izboljševanju 

gospodarske situacije v okolju (upadanje števila podjetij, 

manj potencialnih delovnih mest, problematika plačila 

šolnin …) 

 nižanje sredstev za poslovanje s strani ustanovitelja (pri 

čemer pa smo zavezani izvajati programe) 

 odvisnost od ustanovitelja za pridobitev soglasja za 

izvajanje prenovljenih/novih programov 

 

Tabela 14: SWOT-analiza za spremljanje in zagotavljanje kakovosti na VPŠ (leto 2014/15) 

PREDNOSTI SLABOSTI 

 sistemska podpora kakovosti (podstran 

Kakovost) 

 računalniška obdelava anket in možnost 

filtriranja po odgovorih 

 vsi udeleženci procesov na šoli imajo možnost 

podajati predloge izboljšav in odkrito izraziti 

svoje zadovoljstvo 

 možnost izvedbe anketiranja študentov v skupini 

z zagotovljeno anonimnostjo 

 

 

 še vedno ne dovolj visoka udeležba 

študentov in strokovnih sodelavcev pri 

izpolnjevanju anketnih vprašalnikov  

 nismo še začeli z anketiranjem delodajalcev 

(razen znotraj PRI mentorja posebej)  

 težko je za sodelovanje motivirati študente 

tudi zato, ker je število anket veliko 

 neurejeni odnosi med organizacijskimi 

enotami zavoda v smislu kakovosti 

 slaba motiviranost zaposlenih za sistem 

kakovosti 

 nedelujoči Klub diplomantov (neurejena 

baza Kluba diplomantov – težje elektronsko 

komuniciranje z diplomanti – tudi za 

namene anketiranja) 

 premajhna zavezanost vseh za izvajanje 

sistema kakovosti 

 neažurirana spletna podstran Kakovosti 

PRILOŽNOSTI NEVARNOSTI 

 pripravljenost za sodelovanje z diplomanti pri 

prenosu znanj, praktičnih izkušenj … iz prakse v 

izobraževalni proces 

 objava rezultatov in predvideni ukrepi za 

odpravo slabosti bodo pri zaposlenih vzbudili 

zanimanje za proces kakovosti – korak k 

osmišljanju tega procesa 

 splošen upad interesa za sodelovanje v aktivnostih 

zagotavljanja kakovosti zaradi preobremenjenosti 

dela strokovnih delavcev z rednim in dodatnim 

delom in zato zmanjšan interes/možnost za 

aktivnosti pri spremljanju in zagotavljanju kakovosti 
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5.2 KRATEK POVZETEK  

Vzpostavljanje sistema za spremljanje in zagotavljanje kakovosti predstavlja vse pomembnejše področje, kajti sistemi 

spremljanja in zagotavljanja kakovosti omogočajo transparentnost delovanja in spodbujajo naš zavod, da 

sistematično pristopa k uvajanju izboljšav na vseh področjih delovanja. 

Kakovost v višjem strokovnem izobraževanju ima zakonsko podlago v Zakonu o višjem strokovnem izobraževanju in 

v 26. členu Sklepa o ustanovitvi vzgojno izobraževalnega zavoda Prometna šola Maribor. V zakonu je kot organ šole 

opredeljena tudi komisija za kakovost. Njene naloge opredeljuje 15. člen zakona v smislu celostnega spremljanja in 

zagotavljanja kakovosti študija. Komisijo za spremljanje in zagotavljanje kakovosti študija (v nadaljevanju komisija za 

kakovost) sestavljajo predsednik komisije in šest članov, od tega pet predavateljev in dva študenta. O svojem delu 

komisija za kakovost vodi urejeno dokumentacijo, za izvajanje kakovosti odgovarja ravnatelj višje šole oz. direktor. 

Sledenje razvoju stroke, povezovanje z gospodarstvom, vključevanje strokovnjakov iz priznanih podjetij, uporaba 

sodobnih metod dela in sodobnih učnih pristopov so zagotovila, da študenti dobijo tista znanja, ki jih tehnološko 

razvita družba potrebuje, dobijo pa tudi odlično teoretično osnovo, ki jim bo omogočala tudi nadaljevanje šolanja.  

Višja prometna šola v Mariboru je še vedno vodilna višješolska strokovna šola s področja logistike, prometa in 

komunale v regiji, saj si z zagotovljenim vpisom v razpisane javnoveljavne programe in z možnostjo zaposlitve 

diplomantov v perspektivnih poklicih zagotavlja kontinuiran razvoj. Vodstvo in zaposleni smo trdno odločeni, da skozi 

proces vzpostavljanja, spremljanja in zagotavljanja kakovosti vse procese v organizaciji preverimo in analiziramo z 

namenom, da ugotovimo, kje bi lahko bili še boljši in kje so naše bistvene pomanjkljivosti. Tudi zato se večina redno 

zaposlenih predavateljev in ostalih strokovnih delavcev stalno izobražuje in prispeva k svojemu strokovnemu razvoju 

ter razvoju šole.  

Študenti so, sodeč po anketah, zadovoljni s šolo, njeno organizacijo izobraževanja, s predavatelji in z izvedbo 

predmetov. Šola prostorsko, kadrovsko in programsko ustreza pri zadovoljevanju potreb študentov in zaposlenih.  

Po programu Komisije za kakovost in po usmeritvah Višje prometne šole si bomo tudi v prihodnje skupaj prizadevali, 

da bo projekt uvajanja kakovosti resnično dosegel svoj namen in da ga bodo vsi sodelujoči sprejeli kot pomembno 

sestavino pri zagotavljanju prihodnosti organizacije.  

 

Maribor, 9. 9. 2016 

        

 

                                                                                                                                       Predsednik Komisije za kakovost na VPŠ:

                                           

                                                                                                                                                                       mag. Vanja Kajzer                                                                                                            

 

Opomba: 

- obravnavano na KK VPŠ dne 19. 9. 2016 (redna seja) 

- predstavljeno na Strateškem svetu VPŠ in predavateljskem zboru VPŠ dne 20. 9. 2016 
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6 PRILOGE 

Priloga 1: Zadovoljstvo študentov s praktičnim izobraževanjem (Logistično inženirstvo – modul transportna logistika) 

Vir: Anketa o praktičnem izobraževanju 2013/14, 2014/15 
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Priloga 2: Zadovoljstvo študentov s praktičnim izobraževanjem (Logistično inženirstvo – modul poslovna logistika) 
Vir: Anketa o praktičnem izobraževanju 2013/14, 2014/15 
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