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V  Sloveniji so v letu 2008 zaţiveli prenovljeni višješolski izobraţevalni programi, 
zasnovani na bolonjskih izhodiščih. Z izbirnostjo modulov, s kreditnim vrednotenjem in 
priznavanjem kreditnih točk med programi ter s povezovanjem med programi in šolami 
bodo cilji prenovljenih programov laţje doseţeni. Novi bolonjski višješolski strokovni 
programi so kompetenčno zasnovani. Udeleţenci v izobraţevalnem procesu v času 
izobraţevanja pridobivajo tako splošne (generične) kot tudi poklicno-specifične 
kompetence. Vse to naj bi študentom in diplomantom ponudilo več in boljše moţnosti za 
zaposlitev. 
 

Zaposljivost diplomantov je torej eden od prioritetnih ciljev vsake višješolske strokovne 
ustanove, saj s tem bodočim študentom in širši javnosti tudi navzven kaţe, da so njeni 
študijski programi kvalitetno zasnovani. Dodatna prednost za zaposlovanje študentov 
višješolskega študija se kaţe še v tem, da redni študenti (izrednih je zanemarljivo malo 
takih, ki jim praktično izobraţevanje ni priznano) v času praktičnega izobraţevanja 
spoznajo svoje bodoče delovno okolje in sodelavce, delovne procese, tako da si s 
pridnostjo in z znanjem, s sodelovanjem in z iznajdljivostjo lahko na podlagi praktičnega 
izobraţevanja v isti organizaciji ţe kar po zaključku študija zagotovijo delovno mesto. Na 
zaposljivost diplomantov torej odločilno vpliva povezava med izobraţevalno institucijo in 
delodajalci, saj je šola primarni vir pridobivanja poklicnega strokovnega znanja in 
ključnih kompetenc. Za delodajalce so diplomanti po vrsti izobrazbe zanimivi ţe v fazi 
iskanja ustreznega kadra po različnih študijskih programih, saj dajejo prednost 
diplomantom tistih študijskih programov, katerih doseţene kompetence se najbolj 
pribliţajo njihovim zahtevam.  

V koledarskem letu 2009 je po podatkih SURS-a na višjih strokovnih šolah in 
visokošolskih zavodih diplomiralo 18.103 študentov, od tega kar dve tretjini ţensk. Na 
višjih strokovnih šolah je diplomiralo 3.170 študentov, to je za 8 % manj kot leto poprej. 
V letu 2008 je višji strokovni študij namreč zaključilo 3400 študentov, kar je glede na 
prejšnja leta znašalo kar za 20 % več (tabela 1). 
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Tabela 1: Diplomanti terciarnega izobraţevanja po vrsti študijskega programa, področju 
izobraţevanja (ISCED 97) in spolu, Slovenija, 2009 

 Terciarno 
izobraţevanje 

- SKUPAJ 

 Višješolski 
strokovni 

 

 Skupaj Ţenske Skupaj Ţenske 
     

Področja izobraţevanja - 
SKUPAJ 

18103 11192 3170 1588 

1 Izobraţevanje 1421 1233 - - 
2 Umetnost in humanistika 1120 794 74 10 
3 Druţbene vede, poslovne vede in 
pravo 

8704 6091 1473 1163 

4 Znanost, matematika in 
računalništvo 

803 289 112 9 

5 Tehnika, proizvodne in 
predelovalne tehnologije 

2434 529 756 90 

6 Kmetijstvo in veterina 452 265 96 52 

7 Zdravstvo in sociala 1359 1119 3 2 
8 Storitve 1810 872 656 262 
84 Transportne storitve 719 290 339 140 

Vir: SURS, 2010 

Glede na podatke o registriranih brezposelnih osebah iz statistike ZRSZ-a za maj 2010 
ugotavljamo, da je v slovenskem prostoru deleţ brezposelnih z zaključeno višješolsko 
strokovno izobrazbo najniţji – znaša 3.3 % ali 3217 oseb (s končano sedmo ali osmo 

stopnjo izobrazbo je takšnih kar 7148 ali 7,3). Podatek je sicer spodbuden, vendar če ga 
primerjamo s številom študentov višješolskega strokovnega študija, ki so v letu 2009 
zaključili študij, ugotovimo, da zaposljivost teh diplomantov ni takojšnja. 
 
Pri razvoju ključnih kompetenc imata tako šola kot delodajalec vsak svojo vlogo, pri 
definiranju ključnih kompetenc in veščin pa imajo pomembno vlogo delodajalci (Gibbons-
Wood in Lange, 2000; v: Bandelj, 2009, 41). Faganel idr. (2007; v Bandelj, 2009, 43) 
celo ugotavljajo, da so zaradi hitrih sprememb, ki so posledica globalizacije, pridobljene 

kompetence diplomanta kratkotrajne, saj ţe po nekaj letih na delovnem mestu »ne 
ustrezajo več dinamičnemu delovnemu okolju.«  
 
 

1 SPLOŠNO O KOMPETENCAH 
 
Danes v različni literaturi najdemo veliko definicij o kompetencah. Majcen (2008) v enem 
izmed svojih člankov navaja, da kot delovna definicija zadošča opredelitev, da so 
kompetence ''zmoţnost'' zaposlenega za opravljanje dela v najširšem smislu; so tiste 
značilnosti oziroma lastnosti delavca, ki mu omogočajo, da uspešno izvaja delovne 
naloge in rešuje probleme na določenem delovnem mestu ali delovnem področju, torej 
znanje in izkušnje, različne sposobnosti in veščine ter druge osebnostne lastnosti 
(vrednote, motiviranost, karakterne lastnosti itd.). 
 
Nadvse pomembno je razločevanje med kompetencami, ki se nanašajo na posameznika, 
in tistimi, ki se nanašajo na organizacijo. Poleg individualnih kompetenc zaposlenih 
organizacijske kompetence vključujejo tudi strukture, procese, določena znanja – know 
how, vrednote, sisteme, proizvode oziroma storitve in podobno. Pri organizacijskih 
kompetencah gre za takšne, ki so teţko ponovljive konkurentom in jih je teţko 
posnemati in zato podjetju prinašajo oziroma zagotavljajo vzdrţevanje trajnejše 
konkurenčne prednosti.  
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Znotraj omenjenih kompetenc organizacije predstavljajo pomemben del individualne 
kompetence zaposlenih. Pomemben del pa zato, ker je prednosti koncepta ključnih 
kompetenc organizacije moţno izkoristiti le, če se opredeljene ključne kompetence 
organizacije izraţajo skozi kompetence ali še bolj natančno skozi konkretna vedenja 
posameznikov – zaposlenih. Svoj namen doseţejo le tako in v končni fazi podjetju 
zagotovijo konkurenčno prednost. Na individualni ravni so ključne prednosti prenosljive 
med delovnimi opravili. Veljajo za vse zaposlene in nam povedo, kaj v podjetju delajo 
dobro ter kako to počnejo. Ni pa jih lahko razpoznati, ker so prikrite.  
 
Kadar govorimo o kompetencah, torej ne mislimo na same kompetence, ampak na 
vedenja, skozi katera se te izraţajo, in sicer na povsem konkretna vedenja, ki v 
določenem okolju (na delovnem mestu, profilu, v podjetju) vodijo k odlični uspešnosti. 

Poznavalci opozarjajo, da neka posameznikova značilnost še ni kompetenca, če ne 
napoveduje nekaj pomembnega v resničnem ţivljenju. Kar pa je pomembno – pozitiven 
prispevek teh vedenj se lahko pokaţe na eni strani v odlični delovni uspešnosti 
posameznika, na drugi strani pa v uspešnosti podjetja. Večina poznavalcev je tudi 
mnenja, da vse definicije o kompetencah izhajajo iz Boyatzisovega dela ''The competent 
manager'' (1980), kjer je kompetenca opredeljena kot notranja značilnost posameznika, 
ki je vzročno povezana z nadpovprečno storilnostjo na delovnem mestu, njeni deli pa so: 
sposobnost, motivacija, samopodoba, znanja in veščine ter socialne vloge posameznika.  
V literaturi se pojavlja mnogo razvrščanj in delitev kompetenc. Delitve so pomembne pri 
upravljanju kompetenčnega modela, tako na ravni organizacije kot na individualni ravni. 
Omogočajo določanje, spremljanje in razlikovanje kompetenc. 
 
Svetlik (v: Turk, 2003, 19) je razdelil individualne kompetence v štiri podskupine 
kompetenc glede na posamezne ravni:  

 Temeljne ali ključne kompetence posameznika, ki so prenosljive med delovnimi 
opravili in veljajo za vse ljudi (bralna in številčna pismenost, osebnostne, socialne 
in medosebne kompetence, tuji jeziki, znanstvena pismenost). 

 Generične kompetence so skupne za podobna opravila ali skupine delovnih mest. 
Nanašajo se na posameznike na določenem delovnem področju (kompetence 
vodij, kompetence prodajalcev, komercialistov, strokovnih delavcev ipd.). Sem 
prištevamo: komunikacijo, reševanje problemov, logično sklepanje, vodenje, 
ustvarjalnost, motivacijo, delo v timih, sposobnost učenja. 

 Organizacijsko specifične kompetence so kompetence, izvedene iz poslanstva, 
vrednot in strategije organizacije. Vezane so na vse posameznike v organizaciji in 
na njihove funkcije ali vloge.  

 Skupina delovno specifičnih kompetenc, ki so vezane na posameznike v 
organizaciji in na njihove funkcije ali vloge. Izhajajo iz specifične narave vsakega 
delovnega mesta posebej.  

Po avtorjevem mnenju je priloţnost za podjetja predvsem v tem, da podjetje poskuša 
pridobiti zaposlene s ključnimi in z generičnimi kompetencami, nato pa jih počasi razvija 
še v organizacijske in delovno specifične. Šele z razvojem obeh skupin kompetenc lahko 
posameznik v tem konkretnem okolju dosega odlično delovno uspešnost.  
 
 

1.2 KOMPETENCE V IZBRANIH IZOBRAŢEVALNIH PROGRAMIH 
 

V raziskavo smo vključili tri programe: Promet in Poštni promet ter prenovljeni program 
Logistično inţenirstvo, ki smo jih natančno analizirali, in programa Ekonomist in 
Komunala, ki pa v poročilu zaradi premajhnega števila diplomantov nista upoštevana, saj 
zaradi skromnih podatkov rezultati ne bi bili relevantni. Stari programi še niso bili 
kompetenčno zasnovani, čeprav so bili cilji programov zelo podobni ciljem novega 
programa. V programu Logistično inţenirstvo so med temeljne cilje programa avtorji 
zapisali, da študentje pridobijo generične in poklicno-specifične kompetence strokovnega 
področja logistike. Med slednje sodi predvsem zbiranje statističnih podatkov, 

opredeljevanje posebnosti trţnega obnašanja transportnih podjetij v podjetniški logistiki 
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ter preventivno zagotavljanje varnega in zdravega dela; 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; izdelava povezovalnih elementov 
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 podsistemov ter njihova 
razčlenitev; upoštevanje zahtev zagotavljanja kakovosti analiz strukture logističnega 
sistema pri svojem delu; načrtovanje logističnih podsistemov in njihova uporaba. Naše 
poročilo se nanaša na ugotavljanje doseganja kompetenc diplomantov v vseh 
izobraţevalnih programih s področja prometa in logistike, ki jih izvajamo na Višji 
prometni šoli Maribor ter zadovoljstvo s šolo in analizo zaposlenosti. 

 
 

2 O DOSEGANJU KOMPETENC DIPLOMANTOV IN DOSEŢENEM ZADOVOLJSTVU S 
ŠTUDIJEM TER ZAPOSLENOSTI 

 

2.1 RAZISKOVALNI INŠTRUMENTARIJ IN POTEK RAZISKAVE 
 
Raziskavo smo opravili od avgusta do oktobra 2010 na populaciji diplomantov Višje 
prometne šole Maribor. Anketni vprašalnik (Anketni vprašalnik za diplomante, 2009), ki 
je predstavljal osnovo za anketiranje diplomantov, je pripravljen za anketiranje 
diplomantov v spletnem okolju in ga lahko uporabljajo imetniki licence za program 
Evidenca. Za potrebe te raziskave je bil dopolnjen z vprašanji o pridobivanju kompetenc 
v času praktičnega izobraţevanja. Anketni vprašalnik je sestavljen iz 66-ih vprašanj 
zaprtega tipa, kjer je bilo mogoče izbirati med več odgovori oz. podati soglašanje s 
postavljeno trditvijo (Likertova lestvica), in 9-ih vprašanj odprtega tipa, kjer smo 
povprašali za dodatna mnenja in predloge. Vprašanja so se nanašala na zadovoljstvo s 
študijem na VPŠ, doseţene kompetence s študijem in pri praktičnem izobraţevanju v 
času študija ter na podatke o zaposlitvi in skladnosti le-te z doseţeno izobrazbo.  
 
Poziv za anketiranje je bil poslan na domače naslove vseh 348 diplomantov, ki so do 
začetka raziskave, torej do julija 2010, uspešno dokončali šolanje v programih, ki so 

predmet raziskave. Spremno pismo diplomantom so mentorji, ki imajo največ 
diplomantov, pripravili z osebno obarvanim pozivom, saj smo tako pričakovali boljšo 
odzivnost na anketo. Kljub poletju in relativno kratkemu času, ki so ga imeli diplomanti 
na voljo za izpolnjevanje ankete (12 dni), je bil odziv zadovoljiv (27-odstotni). Nato smo 
preko Kluba diplomantov vse včlanjene diplomante po e-pošti ponovno pozvali k 
anketiranju in ob koncu postavljenega roka prejeli 111 odgovorov, kar predstavlja končni 
31,9-odstotni odziv. Ugotovili smo, da domači naslovi diplomantov iz naše baze, kamor 
smo pošiljali povabila po pošti, niso več nujno usklajeni z realnim stanjem, saj je bilo 
nekaj pisem vrnjenih pošiljatelju. Ankete so diplomanti izpolnjevali v spletnem okolju, 
zato smo jim poslali tudi gesla, s katerimi so vstopali v to okolje. Ker so bile ankete 
predhodno ţe testirane, predtesti za zagotavljanje veljavnosti merjenja niso bili potrebni. 

 

 

2.2 REZULTATI RAZISKAVE 

  

V raziskavi so upoštevani samo diplomanti v programu promet, poštni promet in 
logistično inţenirstvo, ki so se vpisali v študij na Višji prometni šoli od leta 2002. Do 
predvidenega roka je prispelo 111 anket, ki smo jih statistično obdelali s statističnim 
programskim paketom SPSS 15.0 (frekvenčne razporeditve, opisna statistika, srednja 
vrednost, standardni odklon in standardna napaka, t-test za neodvisne vzorce). Podatke 
smo iz programa Evidenca direktno izvozili za potrebe obdelave v SPSS. 
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Na anketo je odgovorilo 66 moških (59,5 %) in 45 ţensk (40,5 %), kar ustreza razmerju 
med spoloma celotne populacije, torej je vzorec reprezentativen. Študij izvajamo v obliki 
rednega in izrednega študija. Rednih diplomantov se je odzvalo 62 ali 56,4 %, odgovorov 
izrednih diplomantov je bilo 48 (od tega 8 v študiju na daljavo) ali 43,6 %.  

 

Največji vpliv na izbiro študija prikazuje tabela 2, iz katere razberemo, da so na odločitve 
o izbiri študija v enakem obsegu vplivali prijatelji, sošolci in sodelavci ter informacije o 
moţnostih zaposlitve, vpliv ostalih skupin je bistveno manjši. 
 
Tabela 2: Kdo ali kaj je imel največji vpliv na odločitev o študiju na višji strokovni šoli 
 

 Frekvenca Odstotek Kumulativni 
odstotek 

Študenti oz. diplomanti VSŠ 1  10 9,6 9,6 

 Prijatelji, sošolci, sodelavci  2 33 31,7 41,3 

 Starši 3 5 4,8 46,2 

 Predavatelji in zaposleni na 
VSŠ 

4 16 15,4 61,5 

Učitelji, svetovalni delavci 
na srednji šoli 

5 9 8,7 70,2 

 Informacije o moţnostih 
zaposlitve 

7 30 28,8 99,0 

Drugo 8 1 1,0 100,0 

Manjkajoči odgovori  7 6,3 - 

Skupaj 111 100,0   

Vir: Anketa diplomantov VPŠ 2010 

 
Po kriteriju oblike študija (redni, izredni, študij na daljavo)  smo primerjali pridobljene 
kompetence diplomantov tako, da so se diplomanti izrekali, koliko se strinjajo s 
postavljeno trditvijo o pridobitvah s študijem na VPŠ. Ugotovitve so podane v tabelah 3 
in 4. 
 

Tabela 3: Doseţene kompetence pri študiju 
Oblika 
študija 

  V30 V31 V32 V33 V34 V35 V36 V37 V38 

Redni 
študij 

Povp. 
vredn. 

4,03 3,69 3,85 3,97 3,82 3,74 4,05 3,89 3,68 

 N 62 62 62 61 62 62 62 62 62 

 Std. 

odklon 

,789 ,822 ,807 ,856 ,820 ,808 ,734 ,870 ,919 

Izred. 

študij 

Povp. 

vredn. 

4,43 3,80 3,77 4,05 4,08 3,78 3,90 4,13 3,97 

 N 40 40 39 40 40 40 40 40 39 

 Std. 
odklon 

,594 ,992 ,931 ,904 ,829 ,862 ,900 ,791 ,903 

ŠND Povp. 
vredn. 

4,13 3,88 3,63 3,50 4,13 4,00 3,88 4,25 3,00 

 N 8 8 8 8 8 8 8 8 8 

 Std. 

odklon 

,641 1,642 1,302 1,309 1,458 1,414 1,808 ,886 2,000 

Skupaj Povp. 

vredn. 

4,18 3,75 3,81 3,96 3,94 3,77 3,98 4,00 3,73 

 N 110 110 109 109 110 110 110 110 109 

  Std. 
odklon 

,732 ,952 ,887 ,912 ,881 ,874 ,898 ,846 1,042 

Legenda: V30 -Teoretično strokovno znanje; V31- Sposobnost uporabe znanja v praksi; V32–Sodelovanje v 
skupini, timu; V33 – Socialne spretnosti; V34 – Sposobnost vrednotenja lastnega dela; V35 – Podjetnost in 

samoiniciativnost; V36 – Prilagodljivost; V37 – Spretnost za organizacijo lastnega dela in časa; V38 – 

Spretnosti vodenja 

Vir: Anketa diplomantov VPŠ, 2010 
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Tabela 4: Doseţene kompetence pri študiju 
Oblika 

študija 

  V39 V40 V41 V42 V43 V44 V45 V46 V47 

Redni 

študij 

Povp. 

vredn. 

3,87 3,81 4,15 3,42 3,68 3,85 3,82 3,85 3,66 

 N 62 62 62 62 62 62 61 61 62 

 Std. 
odklon 

,859 ,786 ,827 1,001 ,845 ,903 ,827 ,872 ,991 

Izred. 
študij 

Povp. 
vredn. 

3,88 3,70 4,08 3,40 3,65 3,85 4,00 3,95 3,80 

 N 40 40 39 40 40 40 40 40 40 

 Std. 

odklon 

1,017 ,939 ,807 ,982 ,834 ,921 ,816 ,846 ,911 

ŠND Povp. 

vredn. 

4,13 4,00 3,75 3,88 3,75 4,25 3,75 3,63 3,75 

 N 8 8 8 8 8 8 8 8 8 

 Std. 
odklon 

1,356 1,512 1,165 ,641 1,035 1,165 1,753 1,685 1,753 

Skupaj Povp. 
vredn. 

3,89 3,78 4,09 3,45 3,67 3,88 3,88 3,87 3,72 

 N 110 110 109 110 110 110 109 109 110 

  Std. 

odklon 

,952 ,902 ,845 ,973 ,847 ,926 ,910 ,934 1,024 

Legenda: V39 – Znanje uporabe sodobne inf.-kom. tehnologije; V40 – Sposobnost analize in sinteze; V41 – 

Pisno in ustno komuniciranje; V42 – Sporazumevanje v tujem jeziku; V43 – Sposobnost raziskovanja; V44 – 
Sposobnost pridobivanja in obdelave informacij iz različnih virov; V45 – Sposobnost učenja; V46 – Sposobnost 

odločanja; V47 – Inovativnost 

Vir: Anketa diplomantov VPŠ, 2010 

 
Opravili smo t-test za neodvisne vzorce in ugotovili, da obstaja statistično značilna razlika 

med diplomanti rednega in izrednega študija le pri enem vprašanju, in sicer pri 
pridobljenem strokovnoteoretičnem znanju. Diplomanti rednega študija pridobljeno 
strokovnoteoretično znanje ocenjujejo v povprečju niţje (M=4,03) od diplomantov 
izrednega študija (M=4,43). Vse ostale povprečne ocene so v razponu med 3,4 in 4,1. 
Najniţja ocena je v povprečju podana za vprašanje o sposobnosti sporazumevanja v 
tujem jeziku, sledi sposobnost raziskovanja in inovativnost. Povprečna niţja ocena pri 
raziskovanju je pričakovana, saj študij ni usmerjen v raziskovanje, ampak temelji na 

razvijanju strokovno uporabnega znanja. Zaskrbljujoča pa je slabša zmoţnost 
sporazumevanja v tujem jeziku, saj je ta kompetenca še posebej pomembna za delo na 
logističnem področju, zato bo nujno ukrepanje. 
 
V tabelah 5 in 6 so prikazane doseţene kompetence pri praktičnem izobraţevanju v času 
študija pri pogodbenih organizacijah, kjer so študenti opravljali prakso.  

 

Povprečne ocene so v povprečju precej niţje od doseţenih kompetenc pri sami izvedbi 
predavanj in vaj in pri ostalih oblikah pedagoškega dela (priprava seminarskih in 
projektnih nalog, ekskurzije …). Posebej nizko ocenjujejo doseţene kompetence 
diplomanti izrednega študija, predvsem v klasičnem načinu izvedbe, s povprečnimi 
ocenami v razponu med 2,57 (prenos znanja na sodelavce) in 2,87 (skrb za zagotavljanje 
kakovosti in spoznavanje informacijskega sistema v organizaciji). Obstaja pa precejšen 
standardni odklon v njihovih odgovorih, kar pomeni, da so med diplomanti velika 
odstopanja. Veliko bolje ocenjujejo pridobljene kompetence diplomanti rednega študija; 
njihove povprečne ocene so v razponu med 3,37 in 4,24, standardni odklon pa precej 
niţji. Iz podatkov torej lahko povzamemo, da so diplomanti izrednega študija pri oceni 
doseganja kompetenc praktičnega izobraţevanja veliko bolj kritični, kar bi morda lahko 
povezovali z izkušenostjo in starostjo študentov. Njihove ocene pa so za zagotavljanje 
kakovosti celotnega študija prenizke, da bi lahko bili z njimi zadovoljni. Zagotovo bodo 
potrebne natančnejše analize, ki jih bomo morali izvesti skupaj s partnerskimi 
organizacijami, kjer se izvaja praktično izobraţevanje, in ugotoviti, kaj je narobe pri sami 

izvedbi, da so povprečne ocene doseţenih kompetenc tako nizke. 
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Tabela 5: Doseţene kompetence pri praktičnem izobraţevanju 
Oblika 

študija 

  

V49 V50 V51 V52 V53 V54 V55 V56 

Redni 

študij 

Povp. 

vredn. 
4,24 4,02 3,85 3,73 3,81 3,87 4,00 3,53 

 N 62 62 62 62 62 62 61 60 

 Std. 
odklon 

,918 ,967 1,053 1,104 1,239 1,180 1,033 1,255 

Izred. 
študij 

Povp. 
vredn. 

2,77 2,77 2,70 2,77 2,87 2,70 2,77 2,57 

 N 30 30 30 30 30 30 30 30 

 Std. 

odklon 
1,924 1,906 1,878 1,906 1,978 1,932 1,942 1,888 

ŠND Povp. 

vredn. 
3,25 3,25 3,25 3,50 3,75 3,50 3,50 2,50 

 N 4 4 4 4 4 4 4 4 

 Std. 
odklon 

2,217 2,363 2,363 2,380 2,500 2,380 2,380 2,082 

Skupaj Povp. 
vredn. 

3,74 3,59 3,47 3,42 3,51 3,49 3,59 3,18 

 N 96 96 96 96 96 96 95 94 

  Std. 

odklon 
1,517 1,491 1,501 1,506 1,603 1,583 1,533 1,572 

Legenda: V49–Spoznal organiziranost podjetja;V50–Spoznal vlogo in pomen vodenja; V51–Spoznal splošne 

akte in predpise; V52–Seznanil s pomenom pozitivne motivacije pri delu; V53–Spoznal informacijski sistem 
podjetja;V54–Uporabljal informacijsko tehnologijo; V55–Spoznal tehnološke procese; V56–Opravljal razna 

operativna dela pri načrtovanju, organiziranju, vodenju … 

 

Vir: Anketa diplomantov VPŠ, 2010 
 

Tabela 6: Doseţene kompetence pri praktičnem izobraţevanju 
Oblika 

študija 

  V57 V58 V59 V60 V61 V62 V63 V64 

Redni 

študij 

Povp. 

vredn. 

3,42 3,53 3,37 3,81 3,81 3,93 3,59 3,56 

 N 62 62 62 62 62 61 61 62 

 Std. 

odklon 

1,337 1,141 1,244 ,989 ,972 ,981 ,955 1,154 

Izred. 

študij 

Povp. 

vredn. 

2,70 2,60 2,57 2,70 2,77 2,87 2,80 2,59 

 N 30 30 30 30 30 30 30 29 

 Std. 

odklon 

1,950 1,831 1,851 1,896 1,906 1,943 1,919 1,862 

ŠND Povp. 

vredn. 

2,50 3,00 2,50 3,50 3,00 2,75 2,75 2,75 

 N 4 4 4 4 4 4 4 4 

 Std. 

odklon 

2,082 2,449 1,915 2,380 2,449 2,217 2,217 1,893 

Skupaj Povp. 

vredn. 

3,16 3,22 3,08 3,45 3,45 3,55 3,31 3,23 

 N 96 96 96 96 96 95 95 95 

  Std. 

odklon 

1,605 1,495 1,519 1,472 1,464 1,486 1,422 1,491 

Legenda: V57–Komuniciral s strankami;V58–Povezovanje teoretično pridobljenega znanja s praktičnim; V59–

Določena znanja prenašal na sodelavce; V60–Spoznal pomen lastne organiziranosti, inovativnosti, 
samodiscipline, natančnosti, odgovornosti …za lasten uspeh in uspeh celote; V61–Razvijal delavnost, 

natančnost ter storilnostno naravnanost;V62–Skrbel za zagotavljanje kakovosti na vseh področjih dela; V63–
Spoznal pomen spremljanja razvoja stroke z različnih virov; V64–Se usposobil za uporabo interdisciplinarnega 

strokovnega znanja 

Vir: Anketa diplomantov VPŠ, 2010 
 

Zadovoljstvo s študijem na naši šoli smo primerjali pri diplomantih rednega, izrednega 

študija in študija na daljavo.  
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Tabela 7: Zadovoljstvo s študijem na VPŠ 
   Izvedba Delo/ 

odnos 
predavatelja 

Odnos 

ostalih 
zaposl. 

Pridobljeno 

znanje/ 
kompetence 

Izvedba 

izpitov 

Mentor 

pri 
diplomah 

Inf. 

podpora 
študija 

Izpoln.  

pričakov. 

Študij v 

 celoti 

Redni 
študij 

Povp. 
vredn. 

3,97 4,35 4,10 3,98 4,19 4,67 3,97 3,87 4,13 

  N 62 62 62 62 62 61 62 62 62 

  Std. 
odkl. 

,746 ,603 ,740 ,587 ,538 ,651 ,905 ,820 ,713 

Izredni 

študij 

Povp. 

vredn. 

4,43 4,40 4,35 4,20 4,28 4,70 4,15 4,03 4,28 

  N 40 40 40 40 40 40 40 40 40 

  Std. 

odkl. 

,501 ,778 ,662 ,758 ,599 ,853 ,770 ,800 ,599 

ŠND Povp. 

vredn. 

4,75 4,63 4,63 4,63 4,63 5,00 4,50 4,50 4,50 

  N 8 8 8 8 8 8 8 8 8 

  Std. 
odkl. 

,463 ,518 ,518 ,518 ,518 ,000 ,535 ,535 ,535 

Skupaj Povp. 
vredn. 

4,19 4,39 4,23 4,11 4,25 4,71 4,07 3,97 4,21 

  N 110 110 110 110 110 109 110 110 110 

  Std. 

odkl. 

,697 ,665 ,712 ,668 ,566 ,711 ,843 ,807 ,665 

Vir: Anketa diplomantov VPŠ, 2010 

 
Rezultati so pokazali, da pri ocenitvi izvedbe študija in pri pridobljenem znanju, veščinah 
in kompetencah obstajajo statistično značilne razlike med diplomanti rednega in 
izrednega študija, kar smo potrdili z opravljenim t-testom za neodvisne vzorce. Pri ostalih 
vprašanjih ne obstajajo statistično značilne razlike med skupinama diplomantov. Prav 
tako smo s t-testom preverili, ali ostajajo statistično značilne razlike med diplomanti 
izrednega študija in študija na daljavo in ugotovili, da takšnih razlik ni.  
 
Povprečne vrednosti pri vseh vprašanjih o zadovoljstvu so visoke in v povprečju znašajo 
vse nad 4,07. Najbolj izstopa visoka povprečna vrednost ocene mentorstva pri diplomah, 
saj znaša kar okoli 4,71 na petstopenjski lestvici pri vseh oblikah študija. Skupno 

zadovoljstvo s študijem se odraţa tudi pri odgovorih na vprašanje, ali bi svojim 
prijateljem, sodelavcem in otrokom svetovali študij na Višji prometni šoli Maribor, kjer je 
kar 89,2 % vprašanih odgovorilo pritrdilno.  

 

Sledi še pregled rezultatov o zaposlitvi med študijem in po njem ter o zadovoljstvu 
diplomantov s sedanjim delom. Na vprašanje o zaposlitvenem statusu med študijem so 
diplomanti odgovarjali, kot je prikazano v tabeli 8. 

 
Tabela 8: Zaposlitveni status med študijem 

 Frekvenca Odstotek Kumulativen % 

Veljavni 1 33 29,7 29,7 

  2 5 4,5 34,2 

  3 48 43,2 77,5 

  4 1 ,9 78,4 

 5 1 ,9 79,3 

  6 23 20,7 100,0 

Skupaj 111 100,0 100,0 

Legenda:1– zaposlitev v istem podjetju; 2–zaposlitev v drugem podjetju; 3– delo preko študentskega servisa; 
4 – opravljanje pogodbenega dela; 5- samozaposlitev; 6 – nisem opravljal dela oz. bil zaposlen 

 
Vir: Anketa diplomantov VPŠ 2010 
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Največ diplomantov je v času študija delalo preko študentskega servisa, kar ni 
presenetljivo, saj je anketiranje zajelo preko 60 % diplomantov rednega študija, zanje pa 
je značilno, da v času študija občasno delajo. V času študija je bilo zaposlenih okoli 40 % 
zdajšnjih diplomantov, ostali niso bili zaposleni oz. niso delali. Zdaj je zaposlenih okoli  
70 % diplomantov, ki se jim je po zaključku izobraţevanja zaposlitev spremenila, kot je 
prikazano v tabeli 9. 
 

Tabela 9: Sprememba zaposlitve po zaključku izobraţevanja 
 Frekvenca Odstotek Veljaven 

odstotek 

Kumulativen 

odstotek 

Veljavni  1 12 10,8 13,5 13,5 

  2 12 10,8 13,5 27,0 

  3 11 9,9 12,4 39,3 

  4 3 2,7 3,4 42,7 

  5 17 15,3 19,1 61,8 

  6 34 30,6 38,2 100,0 

  Σ 89 80,2 100,0   

Manjkajoči  22 19,8    

Skupaj 111 100,0    

Legenda:1– napredovanje na zahtevnejše delovno mesto; 2– napredovanje na vodstveno delovno mesto; 3– 
zaposlitev v drugem podjetju; 4 – samozaposlitev; 5 – sprememba vsebine dela; 6 – brez sprememb 

 

Vir: Anketa diplomantov VPŠ 2010 
 

Dobra četrtina diplomantov je napredovala na zahtevnejše ali vodstveno delovno mesto, 
še nadaljnjim 19 % se je spremenila vsebina dela (upamo lahko, da na ustreznejše s 
pridobljeno izobrazbo). Dobrih 12 % diplomantov je našlo delo v drugem podjetju. Pri 
38,2 % diplomantov pa ni prišlo do sprememb v zaposlitvi. 

 

V tabeli 10 prikazujemo skladnost zaposlitve s pridobljeno izobrazbo. Ta nam kaţe, da je 
zaposlitev s pridobljeno izobrazbo popolnoma ali precej skladna za 43,8 % diplomantov, 
deloma pa za nadaljnjih 28,1 %. Za dobro četrtino diplomantov sedanja zaposlitev ni 
skladna z doseţeno stopnjo in usmeritvijo izobrazbe. Za ukrepanje pri tem vprašanju bi 
bila potrebna dodatna analiza. 

 
Tabela 10: Skladnost zaposlitve s pridobljeno izobrazbo 

 Frekvenca Odstotek Veljaven 

odstotek 

Kumulativen 

odstotek 

Veljavni  Popolnoma skladna 10 9,0 11,2 11,2 

  Precej skladna 29 26,1 32,6 43,8 

  Deloma skladna 25 22,5 28,1 71,9 

  Ni skladna 18 16,2 20,2 92,1 

  Sploh ni skladna 7 6,3 7,9 100,0 

  Σ 89 80,2 100,0   

Manjkajoči  22 19,8     

Skupaj 111 100,0    

Vir: Anketa diplomantov VPŠ, 2010 

 

 

2.3 UKREPI IN IZBOLJŠAVE 
 

 

Do sedaj smo anketiranje izvajali z anketnim vprašalnikom za diplomante, ki so ga 
diplomanti izpolnjevali ročno in ki za namen naše raziskave v smislu primerljivosti ni 
prinašal dovolj definiranih podatkov – le splošne po spolu, pridobljeni izobrazbi, 

nadaljnjem študiju, kakovosti študija (vsebina, izvedba, organizacija, uporabnost 
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pridobljenega znanja) ter podatki o statusu zaposlenosti. Med ukrepi za izboljšave je 
najprej treba zagotoviti zadostno število diplomantov za zagotavljanje vzorca, zato bomo 
morali pritegniti k članstvu v Klub diplomantov čim večje število (starih) diplomantov, ki 
še niso člani, saj je klub ustanovljen šele dve leti. S tem bomo vzpostavili aktivno in 
aţurirano bazo diplomantov in še nadaljnje spremljali njihovo karierno pot.  
 
Ker so ocene o zadovoljstvu VPŠ visoke, se moramo kot šola s temi rezultati truditi, da 
obdrţimo to raven oz. da na določenih segmentih izvedemo izboljšave, kjer rezultati 
kaţejo vrednost pod 4. Diplomanti rednega študija so bili, na primer, manj zadovoljni z 
informacijsko podporo študiju, zato bomo študentom omogočili dodatni prostor za 
računalnike in moţnost priprave, oblikovanja in tiskanja dokumentov in spodbudili 
predavatelje k še pogostejši uporabi sodobnih IKT-pripomočkov. 

 
Pri doseţenih kompetencah na podlagi raziskave ugotavljamo, da bi šola ţe med potekom 
izobraţevanja lahko ponudila dodatne moţnosti za izpopolnjevanje v tujem jeziku in 
uporabi informacijske tehnologije ter preko medpredmetnih povezav spodbujala ostale 
predavatelje, da pri svojih predmetih uporabljajo primerjalno tuje strokovno izrazje ter 
pri vsakem predmetu še uporabo sodobne IKT.  
 
Zaposljivost naših diplomantov v današnjih gospodarskih razmerah ni kritična, še vedno 
pa je po podatkih raziskave okoli 20 % naših diplomantov nezaposlenih. Šola si v zvezi s 
tem mora zadati cilj, da se v času praktičnega izobraţevanja bolj poveţe z 
gospodarstvom. V tem študijskem letu načrtujemo intenzivnejše sodelovanje s podjetji, 
in sicer: obiski predavateljev v podjetjih, vključenost študentov in predavateljev v 
projekte v podjetjih, povabilo mentorjev in delodajalcev na mednarodni strokovni posvet 
(ICLEEE'10 – Mednarodna konferenca Trajnostni razvoj logistike) in intenzivnejše 
mednarodno sodelovanje. 
 
 

3 ZAKLJUČEK 
 

Rezultati raziskave o oceni študija na Višji prometni šoli Maribor s strani diplomantov so 
pokazali na visoko stopnjo doseţenih ključnih kompetenc za opravljanje poklica – 
teoretičnega strokovnega znanja, sposobnost uporabe znanja v praksi, moţnost 
sodelovanja v skupini, razvite socialne spretnosti, sposobnost vrednotenja lastnega dela, 
razvito podjetnost in samoiniciativnost, prilagodljivost, spretnost za organizacijo lastnega 
dela in časa, spretnost vodenja, komuniciranja in analitičnega ter sintetičnega dela ipd., 
ki jih diplomanti pridobijo med študijem na šoli. Zadovoljstvo s kompetencami, 
doseţenimi pri praktičnem izobraţevanju, je izraţeno v povprečju precej niţje, predvsem 
med diplomanti izrednega študija, za kar bodo predvideni ukrepi znotraj zagotavljanja 
kakovosti izobraţevanja. 

 
Med pomanjkljivostmi so študenti izrazili tudi pomanjkljivo poznavanje IKT in sposobnost 
za sporazumevanje v tujem jeziku, za kar pa smo ţe predvideli ustrezne predloge 
izboljšav.  
 
Splošno zadovoljstvo se odraţa tudi pri priporočilu šole s strani naših diplomantov; kar 
89,2 % diplomantov bi svojim prijateljem, sodelavcem ali otrokom svetovalo študij na 
naši šoli!  
 
Zaradi pridobljene višje stopnje izobrazbe na omenjenem strokovnem področju so 
študenti napredovali na delovnem mestu (četrtina po poloţaju in vsebini dela). Po ocenah 
diplomantov o skladnosti zaposlitve s pridobljeno izobrazbo lahko sklepamo, da so naši 
višješolski strokovni programi dokaj skladni z zahtevami, s potrebami in pričakovanji 
gospodarstva (na podlagi ocen diplomantov), za potrditev teh trditev pa bi morali opraviti 
še anketiranje delodajalcev o kompetencah diplomantov. 
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