
 

 

Številka: 6035-3/2020/6 

Datum: 17. 12. 2020 

 

Svet Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu je na podlagi  51. 

t člena v zvezi s četrto alinejo prvega odstavka 51. f člena Zakona o visokem šolstvu (Uradni 

list RS, št. 32/12-UPB7, 40/12-ZUJF, 57/12-ZPCP-2D,  109/12, 85/14, 75/16, 61/17 – ZUPŠ 

in 65/17; v nadaljevanju: ZViS) in v zvezi z prvim odstavkom 20. člena Meril za zunanjo 

evalvacijo višjih strokovnih šol (Uradni list RS, št. 21/18 in 69/18 ; v nadaljevanju: merila) v 

postopku zunanje evalvacije Ekonomske šole Celje, Višje strokovne šole, ki je bil začet na 

podlagi vloge Ekonomske šole Celje, Višje strokovne šole, Mariborska cesta 2, 3000 Celje, ki 

jo zastopa mag. Bojan Sešel, na svoji 157. seji dne 17. 12. 2020 sprejel naslednje: 

 

 

MNENJE 

 

Svet Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu meni, da 

Ekonomska šola Celje, Višja strokovna šola, izpolnjuje standarde kakovosti, določene z Merili 

za zunanjo evalvacijo višjih strokovnih šol. 

 

 

 

O b r a z l o ž i t e v :  

 

Ekonomska šola Celje, Višja strokovna šola (v nadaljevanju: šola) je na svet Nacionalne 

agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu (v nadaljevanju: svet agencije) 

10. 3. 2020 vložila vlogo za zunanjo evalvacijo zaradi sprejetja mnenja o izpolnjevanju 

standardov kakovosti, določenih z merili. Šola je vlogo vložila na predpisanem obrazcu in 

priložila vse priloge, predpisane v 15. členu meril.  

 

Svet agencije je v postopku v skladu s 14. členom meril na svoji 152. seji 18. 6. 2020 imenoval 

skupino strokovnjakov za pripravo skupnega poročila o zunanji evalvaciji šole. Skupina 

strokovnjakov v sestavi predsednica skupine strokovnjakov, mag. Nataša Makovec, Gea 

College, član dr.  Borut Werber, Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede ter 

študent Alen Pavlec, je na podlagi samoevalvacijskega poročila šole, vloge, druge zahtevane 

dokumentacije in evalvacijskega obiska na daljavo, ki je potekal od dne 22. do 24. 9. 2020, 

pripravila skupno evalvacijsko poročilo. Poročilo je na agencijo posredovala 27. 10. 2020. Šola 

ni imela pripomb na evalvacijsko poročilo, zato je skupno poročilo postalo končno. Iz poročila 

je razvidno, da šola deluje v skladu z zakonodajo in merili. 

 

V 26. členu Zakona o višjem strokovnem izobraževanju (Uradni list RS, št. 86/2004 in 

100/2013; v nadaljevanju: ZVSI) je določeno, da izpolnjevanje pogojev za opravljanje 

višješolske dejavnosti vsakih pet let po uradni dolžnosti, na predlog nacionalne agencije ali 

inšpektorata, pristojnega za šolstvo, pa tudi prej, preverja ministrstvo, pristojno za višje 

šolstvo. V 51. t členu ZViS je določeno, da agencija opravlja evalvacije višjih strokovnih šol v 

skladu z merili in postopki, ki jih določi svet agencije, ter da se pri tem smiselno uporabljajo 

določbe ZViS, ki urejajo zunanjo evalvacijo visokošolskih zavodov. Področja presoje višje 

strokovne šole določa 5. člen meril, in sicer: delovanje šole, kadri, študenti, materialni pogoji 

ter notranje zagotavljanje in izboljševanje kakovosti ter izvajanje študijskih programov. 

 

Svet agencije je vlogo šole obravnaval na svoji 157. seji 17. 12. 2020. Presojal jo je po vseh 

standardih kakovosti določenih v 6., 7., 8., 9. in 10. členu meril, ki opredeljujejo področja 

presoje: delovanje šole, kadri, študenti, materialne razmere ter notranje zagotavljanje in 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-4320
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2014-01-3443
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2016-01-3209
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-2917
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-3065


 

 

izboljševanje kakovosti ter izvajanje študijskih programov. Svet agencije je delil mnenje 

skupine strokovnjakov, da šola deluje v skladu z zakonom in merili. 

 

Področje delovanja šole opredeljujejo standardi kakovosti od 1 do 7. Šola izvaja tri študijske 

programe, in sicer Ekonomist, Organizator socialne mreže in Varovanje. Šola je aktivno 

vključena v ožje in širše okolje, zelo dobra je tudi vpetost šole v mednarodne projekte. Šola 

dobro sodeluje z obrtno in gospodarsko zbornico v Celju. Šola je primerno povezana s srednjo 

ekonomsko šolo in pri tem ustvarja sinergijske učinke. Posebna pozornost na šoli je 

namenjena tudi skrbi za trajnosti razvoj. Notranja organiziranost šole je ustrezna in zagotavlja 

sodelovanje vseh pomembnih deležnikov pri upravljanju in razvijanju višješolske dejavnosti. 

Šola izkazuje dobro izobraževalno, strokovno in razvojno dejavnost, pri čemer sledi aktualnim 

trendom in načrtuje programe za izpopolnjevanje. Praktično izobraževanje študentov v 

delovnem okolju je zelo dobro organizirano in se kot tako tudi izvaja. Šola ima vzpostavljeno 

pestro mrežo podjetij, pri čemer strokovnjaki priporočajo dodatni angažma na področju 

skupnega projektnega dela s podjetji ter spodbujanje usposabljanja za mentorje praktičnega 

izobraževanja. Šola spremlja potrebe po znanju in zaposlitvene potrebe v okolju, spodbuditi 

pa je potrebno delovanje Alumni kluba in Kariernega centra. Notranji sistem kakovosti je 

primerno vzpostavljen. Dodatne aktivnosti naj bodo namenjene vključitvi širšega kroga 

deležnikov pri načrtovanju, doseganju in preverjanju načrtovanih ciljev. Šola deležnike in 

javnost primerno sproti obvešča o študijskih programih in svoji dejavnosti, priporoča pa se 

večja promocija in interaktivnost spletne strani šole. 

Področje kadrov opredeljujeta standarda kakovosti 8 in 9. Na šoli so zagotovljeni predavatelji 

in drugi strokovni delavci za kakovostno opravljanje izobraževalnega dela, obenem pa tudi 

podporne službe za učinkovito pomoč in svetovanje. Šola je uspešna v strokovnem 

sodelovanju na področju višješolskega izobraževanja na mednarodnem in nacionalnem nivoju. 

Šola ima dobro vpeljan sistem zagotavljanja pedagoškega in strokovnega razvoja 

predavateljev in drugih strokovnih delavcev. Strokovnjaki priporočajo spodbujanje delovanja 

strokovnih aktivov za vse programe in vzpostavitev sistema oz. kriznega načrta za morebitno 

nadomeščanje ključnih kadrov. 

 

Področje študentov opredeljujejo standardi 10 do 13. Študenti imajo zagotovljene kakovostne 

razmere za študij, praktično izobraževanje ter obštudijsko dejavnost. Šola daje velik poudarek 

na stalno obveščanje, na individualni pristop pri obravnavi študentov in spremljanju 

zadovoljstva s storitvami. Šola se dobro prilagaja študentom glede na njihove potrebe. 

Študentom so zagotovljene dobre svetovalne storitve, dostop do informacij v zvezi s študijem 

ter pomoč pri študiju. Študenti izkazujejo veliko zadovoljstvo s splošnim stanjem na šoli, šola 

prav tako omogoča različne ekskurzije za študente. Strokovnjaki poročajo o različnih metodah 

poučevanja, ki temeljijo na primerih iz prakse. Nekaj vrzeli ostaja na področju aktivne 

vključenosti študentov v organe šole ter aktivnostim glede dajanja pobud in povratnih 

informacij. 

Področje materialnih razmer opredeljujejo standardi 14 do 17. Primerni prostori in oprema 

šole omogočajo izvajanje vseh dejavnosti – strokovnih, razvojnih in pedagoških. Šola preko 

različnih komunikacijsko – informacijskih kanalov omogoča sodobne načine komuniciranja, 

informiranja in obveščanja študentov. Šola se študentom s posebnimi potrebami prilagaja 

individualno. Strokovnjaki priporočajo šoli, da v skladu z operativnimi zmožnostmi postopoma 

posodobi računalniško opremo, namenjeno pedagoškemu delu študentov in predavateljem. 

Na šoli so zagotovljeni finančni viri za izvajanje in nadaljnji razvoj višješolske dejavnosti, 

razmisliti pa velja o možnosti za dodatna finančna sredstva. Knjižnica šole ima zagotovljeno 

študijsko in strokovno literaturo ter zagotavlja primerne knjižnične storitve. Šoli se priporoča, 

da aktivneje spodbuja študente za izposojo knjižničnega gradiva in uporabo knjižničnih 

storitev.   



 

 

Področje notranjega zagotavljanja in izboljševanja kakovosti opredeljujejo standardi 18 do 

22. Šola evalvira vsebino, sestavo in izvajanje izvedbenega študijskega programa ter znotraj 

zakonskih možnosti uspešno posodablja študijske programe. Šola izvaja redne notranje 

presoje kakovosti, kar je ocenjeno pozitivno. V poročilu so strokovnjaki podali nekaj 

vsebinskih in metodoloških priporočil glede izvedbe samoevalvacije in oblikovanja 

samoevalvacijskega poročila, predvsem pri jasnejšemu oblikovanju akcijskega načrta, 

vključno z določitvijo rokov in odgovornih osebe, ki bodo preverjali realizacijo načrtov šole. 

Način, oblika in obseg izvajanja študijskih programov ustrezajo njihovi vsebini in sestavi, tako 

da so primerno prilagojene in zagotovljene študijske vsebine, pri čemer strokovnjaki 

priporočajo vključevanje širšega kroga deležnikov v postopke posodabljanja študijskih vsebin.  

 

Vse navedeno je jasno razvidno iz končnega evalvacijskega poročila skupine strokovnjakov, 

kjer je naveden tudi podroben popis ugotovljenega dejanskega stanja ter ugotovljenih 

priložnosti za izboljšanje in prednosti šole. Skupina strokovnjakov ugotavlja, da šola deluje v 

skladu z ZVSI in merili, s čimer se strinja tudi svet agencije, ki šolo pozitivno ocenjuje na vseh 

področjih presoje. Priporočila za izboljšanje, ki jih je skupina strokovnjakov zapisala pri 

vsakem področju presoje, za šolo niso zavezujoča, pripomorejo pa lahko k nadaljnjemu 

razvijanju kakovosti šole ter so v skladu z evropskimi priporočili in smernicami na tem 

področju. S priporočili se strinja tudi svet agencije. Na podlagi navedenega svet agencije meni, 

da šola izpolnjuje vse standarde kakovosti, določene z merili: njeno delovanje, kadrovska 

zasedba, odnos do študentov, materialni pogoji ter notranje zagotavljanje in izboljševanje 

kakovosti ter izvajanje študijskih programov.  

 

Šola ima v skladu z 22. členom meril možnost, da se na mnenje odzove v roku 30 dni od 

prejema. Svet agencije sprejeto mnenje in morebiten odziv šole pošlje ministrstvu, 

pristojnemu za visoko šolstvo. 

 

Na podlagi 7. člena Odloka o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in 

preprečevanje širjenja nalezljive bolezni COVID-19 v upravnih zadevah (Uradni list RS, 

št. 183/20) in četrtega odstavka 306. a člena ZUP velja vročitev za opravljeno šesti delovni 

dan od dneva odpreme, razen če naslovnik odločbe, sklepe ali drugega dokumenta ni prejel 

ali ga je prejel kasneje. 

 

 

Postopek vodila: 

Maja Milas 

Višja svetovalka II 

 

dr. Peter Purg  

Predsednik sveta  

Nacionalne agencije Republike Slovenije  

za kakovost v visokem šolstvu  

 

 

 

 

 

 

 

 

Vročiti: 

- Ekonomska šola Celje, Višja strokovna šola, po elektronski poti, 

- Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, sektor za višje strokovno izobraževanje, po 

elektronski poti. 

 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2020-01-3218
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