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1. Uvod 
 

Pričujoče poročilo je nadaljevanje razvojnega dela CPI na področju praktičnega izobraževanja (PRI) 

oziroma praktičnega usposabljanja na delovnem mestu (PUD). Izhajali smo predvsem iz dveh evalvacij: 

»Praktično izobraževanje v višješolskih študijskih programih«; evalvacijo smo izvedli na izbranih višjih 

šolah v šolskem letu 2012/2013 in »Pristopi h kakovosti PRI«, evalvacijo smo izvedli v šolskem letu 

2013/2014. V evalvacijah smo se osredotočili na povezovanje teorije in prakse, s poudarkom na praksi 

pri delodajalcih. Izhodišča za pripravo višješolskih študijskih programov skušajo operacionalizirati 

namen PRI, ki povezuje teorijo in prakso, tako da bo študent čim bolj usposobljen za reševanje 

praktičnih delovnih problemov. V ta namen predvidevajo že znotraj enega modula veliko prepletenega 

sodelovanja med predavatelji splošnih in strokovno teoretičnih predmetov, študentom, mentorjem v 

podjetju in seveda še organizatorjem PRI iz šole. Sodelovanje bi moralo obsegati načrtovanje različnih 

nalog na PRI, njihovo vključitev v delovne procese v podjetju, usmerjanje in dogovarjanje med 

deležniki. 

Evalvaciji sta pokazali, da je v Izhodiščih zasnova PRI prezapletena in glede na stanje v gospodarstvu 

nerealna, po drugi strani pa ne zagotavlja nekaj bistvenih elementov kakovostnega PRI – za delodajalce 

jasne opredelitve kompetenc, ki jih študentje razvijajo na praksi, spremljanje kompetenc ipd. Posebej 

problematično je posredovanje informacij delodajalcem o tem, kaj naj študentje na PRI dosežejo. To 

je sicer opredeljeno v katalogih znanj za praktično izobraževanje (splošne in predmetno specifične 

kompetence ter informativni in formativni cilje). Ti cilji so v različnih programih zelo različno zapisani. 

V nekaterih programih je teh ciljev zelo veliko, npr. v programu Mehatronika je samo za en letnik  teh 

zapisov za več kot 3 strani A4 formata in to v obliki alinej. Tak zapis je popolnoma neuporaben za 

organizacijo oz. mentorja, saj je preobsežen in preveč razdrobljen. Posledica tega je, da ga nihče ne 

upošteva. Ker delodajalci zato večinoma ne dobijo jasne opredelitve kompetenc, ki naj jih študentje 

razvijajo na praksi, tudi nihče ne ocenjuje, v kolikšni meri so te kompetence dejansko razvili. To je velika 

pomanjkljivost sedanje ureditve praktičnega izobraževanja. 

Na rezultate evalvacij se je še posebej odzvala ena izmed evalviranih šol – Višja strokovna šola (v 

nadaljevanju VŠŠ) iz Šolskega centra Nova Gorica. Skupaj smo se odločili za akcijsko raziskovanje, v 

okviru katerega smo razvili orodje za načrtovanje, izvedbo in spremljanje PRI. To orodje smo preizkusili 

v neposredni pedagoški praksi in spremljali njegovo funkcijo ter rezultate PRI. Raziskavo smo izvedli 

znotraj dveh študijskih programov Informatika in Mehatronika v rednem načinu študija. Pri raziskavi 

so sodelovali: 

– vodstvo VSŠ,  
– organizatorji praktičnega izobraževanja,  
– vodji obeh programskih področij, 
– vodji strokovnih aktivov, 
– vsi člani obeh strokovnih aktivov oz. predavatelji v obeh študijskih programih 
– študenti, 
– delodajalci (predvsem mentorji), 
– zunanji sodelavec CPI Marjan Velej (sedaj ravnatelj Višje strokovne šole na Šolskem centru 

Ljubljana), 
– sodelavci Centra RS za poklicno izobraževanje. 

 
Odločitvi za takšno sodelovanje je botrovalo več vzrokov:  



2 
 

– pripravljenost VSŠ in vseh deležnikov (študentov ter delodajalcev) za sodelovanje in 
spreminjanje nekaterih utečenih vzorcev študijskega dela (javna izpostavitev rezultatov dela), 

– primeren (kvantitativno in predvsem kvalitativno obvladljiv) vzorec sodelujočih, 
– na različne načine dokazana kakovost in transparentnost študijskega procesa na izbrani VSŠ 

(pridobili so certifikat kakovosti po sistemu, ki ga je določil projekt Impletum, prejeli so izjemno 
pozitivno oceno s strani NAKVIS, priznanje za delo na poti poslovne odličnosti), 

– metodološka in strokovna znanja ter izkušnje vpletenih, 
– agilnost, sodelovanje pri različnih predhodnih evalvacijah (kolegialna presoja, NAKVIS) vseh 

sodelujočih. 
 
Cilj poročila je predstaviti potek dela, s katerim smo na VSŠ prispevali k dvigu kakovosti izvajanja PRI.  
Izdelano poročilo, izdelano orodje, izkušnje in ugotovitve pri uporabi orodja so lahko osnova za 
nadaljnje raziskave ter delo pri razvoju kompetenčno naravnanega izobraževalnega procesa tako v 
sistemu višjih strokovnih šol kot tudi širše. 
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2. Metodologija  
 

Glede na namen in interes raziskave smo se odločili za akcijsko raziskovanje, ki v osnovi sestoji iz treh 

korakov: načrtovanje, akcija in ocena doseženega rezultata. Proces raziskovanja se je začel s 

spoznanjem (ki je temeljil tudi na rezultatih predhodnih evalvacij), da je potrebna izboljšava PRI. 

Akcijsko raziskovanje je sistematično proučevanje aktivnosti, ki jih izvajajo pedagoški delavci (lahko ob 

podpori zunanjih svetovalcev) z namenom dviga kakovosti določenega pedagoškega procesa. Merilo 

uspešnosti je prispevek k izboljšanju izobraževanja v konkretnih situacijah, v katerih pedagoški delavci 

delajo (cilj je izboljšava oziroma sprememba prakse). Pri rezultatih akcijskega raziskovanja ne gre za 

statistično posplošljivost, ampak za prenosljivost po analogiji. Z dobro študijo primera, znotraj 

akcijskega raziskovanja, dobijo bralci oziroma akterji model, kako so udeleženci konkretne situacije 

razvili rešitve, reševali dileme in izboljšali ravnanje ter tudi okoliščine določenega pojava (Vogrinc, 

2008).   

Akcijsko raziskovanje je v našem primeru potekalo po naslednjih korakih: 

1. KORAK: Izhodiščna ideja je bila izboljšati kakovost načrtovanja, izvedbe in spremljanja PRI. 

2. KORAK: Raziskovanje področja – Izhajali smo iz: 

– evalvacij, ki jih je CPI izvedel na področju praktičnega izobraževanja, 

– evalvacij, ki jih je izvedla VSŠ v preteklih letih, 

– analize obstoječih katalogov znanj za PRI v študijskih programih Informatika in Mehatronika, 

– orodja, ki ga za načrtovanje in izvedbo PRI uporabljajo na Florjin College na Nizozemskem. 

Inštrument so sodelavci CPI spoznali v okviru študijskega obiska (Erasmus +) 

– večletnih izkušenj, ki jih ima VSŠ pri načrtovanju in izvedbi PRI. 

3. KORAK: Načrtovanje akcije – Odločili smo se, da bomo razvili orodje za načrtovanje, izvedbo in 

spremljanje PRI ter ga preizkusili v praksi. Pri razvoju orodja so sodelovali predstavniki šole – ravnatelj, 

organizatorja PRI in del delodajalcev, ki študentom zagotavlja učna mesta za PRI. V dveh fazah dela sta 

bila vključena tudi strokovni aktiv mehatronikov in strokovni aktiv informatikov. Nastajanje orodja je 

podrobno opisano v poglavju 4. 

4. KORAK: Izvajanje akcije  – Organizatorja PRI sta pred začetkom PRI študentom predstavila namen 

in cilje PRI, vso potrebno dokumentacijo, ter razvito orodje. Orodje je imelo najprej funkcijo 

usmerjanja, načrtovanja aktivnosti na PRI tako za študente kot za delodajalce, nato pa funkcijo 

spremljanja doseganja kompetenc na PRI. Študentje so morali biti na osnovi orodja pozorni, katere 

kompetence so na PRI osvajali in to po zaključenem PRI predstaviti kot del izpitne dokumentacije.  

Orodje študentov 1. letnika programa Mehatronika je vključevalo 19 kompetenc (19 kompetenc 

predstavlja povzetek vseh ciljev in kompetenc v katalogih znanj za PRI za študijski program 

Mehatronika). Študentje so morali za vsako kompetenco oceniti, ali so jo v okviru PRI osvojili. Orodje 

vključuje zaprta odgovora DA ali NE. V primeru, ko je študent odgovoril za DA, je moral doseganje 

kompetenc pojasniti glede na zastavljena odprta vprašanja. 

Za orodje študentov 1. letnika programa Informatika velja enako kot za mehatroniko, le da je v tem 

primeru orodje vključevalo 14 kompetenc. 
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VZOREC: V akcijsko je bilo vključenih 20 študentov 1. letnika mehatronike, 20 študentov 1. 
letnika Informatika in 32 organizacij: Amtec Pro d.o.o., Elektromehanika Metro d.o.o., 
Elektroprimorska d.d., Fal d.o.o., Gold Club d.o.o., Hidria AET d.o.o., Hidria Rotomatika d.o.o., 
Kolektor KFH d.o.o., Mahle Letrika d.o.o., Mathitech d.o.o., Oro Met d.o.o., Pipistrel d.o.o., 
Ralux d.o.o., Spintec d.o.o., Ten d.o.o., Termoelektro Marko Daskobler s.p., Tik d.o.o., Vinska 
klet Goriška brda d.o.o., Mahle Letrika d.o.o., Business Solutions d.o.o., ŠC Nova Gorica, Hidria 
LC d.o.o., Smartpa d.o.o., Bilaz d.o.o., Ma-no d.o.o., Saop d.o.o., Domino sistemi d.o.o., Grafika 
art d.o.o., Isistemi Jernej Semenič s.p., Datapan d.o.o., Comshop d.o.o., Actual i.t. d.d.. 
Nekatera podjetja so na PRI sprejela več študentov, določeno podjetje sprejme na PRI tako 
študenta mehatronike kot študenta informatike. 
 
TEHNIKE ZBIRANJA PODATKOV, ki smo jih uporabili v vseh fazah akcijskega raziskovanja so:  

– polstrukturirani intervjuji (v fazi raziskovanja področja),  
– analiza in primerjava dokumentacije (analiza poklicnega standarda in katalogov znanj, 

primerjava poklicnega standarda, katalogov znanj in razvitega orodja), 
– vprašalniki z zaprtimi in odprtimi vprašanji (v fazi raziskovanja področja in fazi 

spremljanja učinkov), 
– fokusna skupina (v fazi refleksije raziskave). 

 

5. KORAK: Spremljanje učinkov – Po končanem PRI so študentje izpolnjeno orodje predložili kot del 

izpitne dokumentacije ter ga na izpitu predstavili. Na osnovi zbranih rezultatov nas je zanimalo: 

– Koliko in katere kompetence so študentje na PRI osvojili (kvantitativni vidik)? 

– Kako poglobljeno so študentje osvojili posamezno kompetenco? 

– V kakšnem razmerju sta količina in globina osvojenih kompetenc? 

Pridobljene podatke smo tako kvantitativno in kvalitativno obdelali. Kvantitativni podatki so 

predstavljeni v grafih. Kvalitativni podatki so predstavljeni v interpretacijah in zaključkih. 

6. KORAK: Refleksija – Na podlagi rezultatov raziskave smo revidirali orodje za načrtovanje, izvajanje 

in spremljanje PRI in pripravili načrt za ponovno raziskovanje (inštrument ponovno preizkušamo skupaj 

s študenti 2. letnika informatike in mehatronike, ki so na PRI od januarja do marca 2016). 
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3. Predstavitev PRI na ŠC Nova Gorica, Višji strokovni šoli in opredelitev 

zakonskih podlag za PRI 
 

3.1. Praktično izobraževanje in deležniki  
 

ŠC Nova Gorica, Višja strokovna šola je bila ustanovljena leta 2004. Takoj po ustanovitvi je bil sprejet 

Zakon o višješolskem izobraževanju. Na teh osnovah so v letu 2004 nastala prva navodila za PRI. 

Navodila za PRI na VSŠ so del pravil VSŠ in določajo enega najpomembnejših delov študijskega procesa. 

Navodila za PRI so bila deležna nekaj sprememb, usklajevanj in posodobitev. Vzroki zanje so bili novi 

ali spremenjeni podzakonski akti ter izkušnje, ki jih je imela VSŠ pri organizaciji ter izvajanju PRI. 

Praktično izobraževanje je proces, ki omogoča pridobivanje kompetenc. Praktično izobraževanje 

poteka individualizirano. Vsak študent si namreč lahko v dogovoru s posameznim delodajalcem in 

organizatorjem praktičnega izobraževanja sam izbere institucijo, v kateri bo opravljal praktično 

izobraževanje. Študentu je dodeljen mentor in delovno mesto. V primeru praktičnega izobraževanja je 

obravnava študentov zelo individualizirana ne glede na njihovo število. Vsak študent namreč lahko 

praktično izobraževanje opravlja v podjetju, ki izpolnjuje določene minimalne pogoje (oprema, mentor 

ipd.). Osrednji izvedbeni dokument je tripartitna pogodba o izvedbi praktičnega izobraževanja. Ta 

pravno ureja dolžnosti in pravice študenta, delodajalca in šole. 

Ključni deležniki količinsko ustreznega in kakovostnega praktičnega izobraževanja so: podjetje 

(institucija, kjer se izvaja PRI, znotraj tega mentor PRI) organizator PRI in študent. 

Največkrat je prav kakovosten mentor v podjetju najboljši vir točno določenega praktičnega znanja in 

izkušenj. Število in globina kompetenc oz. ciljev, ki jih študent doseže, so pa odvisne od delovnega 

mesta (podjetja), na katerem bo študent opravljal PRI.   

Organizator praktičnega izobraževanja na šoli je neke vrste moderator in povezovalec 

individualiziranega praktičnega izobraževanja, zato mora dobro sodelovati s podjetji, poznati mentorje, 

delodajalce, delovno mesto ter seveda študente. Organizator mora pri izbiri praktičnega izobraževanja 

svetovati delodajalcem, mentorjem in študentom. 

Izobraževanje v sodelovanju z mentorjem je učenje v paru. To je najbolj individualizirana pot do znanja. 

Mentorstvo je dinamičen, strokovni in tudi socialni odnos, ki nosi določene obveznosti in naloge 

obema. Mentor se mora prilagajati študentu in obratno. Oba se morata podrediti interesom 

delodajalca. V določenih primerih je mentor lahko tudi delodajalec, kar naredi ta odnos še bolj 

zapleten. 
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Mentor
Organizator

Delovna mesta

Študent

 

Slika 1: Praktično izobraževanje in deležniki 

 

3.2. Časovna izvedba PRI na VSŠ 
 

Študijski proces na VSŠ poteka v treh semestrih. En semester je namenjen PRI. Praktično izobraževanje 

se na VSŠ izvaja enovito in traja 10 tednov. PRI v 1. letniku poteka v tretjem semestru (april, maj, junij), 

PRI v 2. letniku poteka v drugem semestru (januar, februar, marec). 

 

Praktično 
izobraževanje

Predavanja, 
sem, vaje in 

lab. vaje

Praktično 
izobraževanje

Predav
anja, 
sem, 

vaje in 
lab. 
vaje

Predav
anja, 
sem, 

vaje in 
lab. 
vaje

1. letnik oz. 
1. študijsko leto

2. letnik oz. 
2. študijsko leto

600 400 300 300400

Časovna 
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Slika 2: Časovna izvedba PRI na VSŠ 

 

3.3. Pregled izvajanja PRI za področje mehatronike 
 

Študenti mehatronike opravljajo zelo različne prakse. Delovna mesta so lahko bolj strojniška, bolj s 

področja elektrotehnike oziroma elektronike ali s področja mehatronike. Na vsakem od naštetih 

delovnih mest pa je prisotna tudi mehatronika.  

 

 
Graf 1: PRI po področju delovnega mesta - mehatronika 

 

Po branžah je približno 1/4 praks v avtomobilski industriji, 1/4 praks v kovinarstvu, ključavničarstvu in 

orodjarstvu, 1/4 praks v igralništvu, 1/4  pa v ostalih storitvenih dejavnostih (npr. vzdrževanje 

elektronskih naprav, izdelava malih letalskih modelov, vzdrževanje instalacij na stavbah, brizganje 

plastike). 

 

 
Graf 2: PRI po dejavnostih - mehatronika 
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Po delovnih mestih študentje opravljajo delo operaterja na zahtevnih preoblikovalno obrezovalnih 

strojih, proizvodnih linijah, na sestavi, kontroli mehatronskih komponent, kontroli kvalitete na 

proizvodnji liniji, načrtovanju in programiranju mehatronskih komponent. 

 

 
Graf 3: PRI  po vsebini delovnega mesta - mehatronika 

Po velikosti podjetji se v Novi Gorici opaža porast majhnih in srednjih podjetij, ki imajo zelo specifične 

potrebe. Najmanjša podjetja so nastala v zadnjih nekaj letih, kot posledica raznih inkubatorjev, 

tehnoloških parkov ... Ta podjetja še nimajo veliko izkušenj na trgu, nekatera še nimajo vpeljanega 

sistema kakovosti ISO 9000 …  Druga skupina podjetij zaposluje do nekaj 10 ljudi. Za njih je značilno, 

da je to druga generacija podjetnikov (sinovi so prevzeli podjetja). Imajo zelo razvito podjetniško 

miselnost. Razvitost teh podjetij je običajno na zelo visoki ravni. Tretja skupina so velika podjetja z 

nekaj 100 zaposlenimi. Ta imajo običajno tudi lasten razvoj. 
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Operater na zahtevnih preoblikovalno odrezovalnih strojih in proizvodnih linijah.

Sestava in kontrola mehatronskih komponent

Kontrola kvalitete v proizvodnem procesu.

Načrtovanje in programiranje mehatronskih komponent
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Graf 4: PRI  po velikosti podjetij - mehatronika 

 

V zadnjih letih se opažajo velike spremembe, ki so odraz gospodarskega stanja, v katerem se nahajajo 

naša podjetja. Le ta so se morala prilagoditi razmeram na globalnih trgih (konkurenčnost, hitrost 

odzivanja, prilagajanje na spremembe, jezik poslovanja, …). Posledično so se spremenile tudi potrebe 

po delovni sili in izvajanju PRI v podjetjih. Najmanj se je izvajanje spremenilo v velikih podjetjih, najbolj 

v malih in mikro podjetjih. Zadnja od šole velikokrat pričakujejo, da bi študentje že imeli osvojena 

znanja in kompetence. 

 

3.4. Pregled izvajanja PRI za področje informatike 
 

V študijskem letu 2014/15 so študenti 1. letnika informatike opravljali praktično izobraževanje v 14 

različnih delovnih organizacijah. V štirih organizacijah je več študentov (2-3) opravljajo PRI hkrati. 

Grafikon 5 prikazuje razporeditev študentov glede na velikost organizacij1.  

 

                                                           
1 Pri klasifikaciji nismo upoštevali kriterija vrednosti aktive ter kriterija čistega prihodka od prodaje, omejili smo 
se zgolj na kriterij števila zaposlenih, saj so študenti opravljali PRI tudi na javni izobraževalni organizaciji.   
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Graf 5: PRI po velikosti delovnih organizacij - informatika 

 

Analiza kaže, da prevladujejo mikro in majhne organizacije, najmanjši delež predstavljajo srednje velike 

delovne organizacije. Sorazmerno velik delež velikih delovnih organizacij je posledica večjega števila 

študentov (2-3) znotraj posamezne velike organizacije. 

Graf 6 prikazuje segmentacijo organizacij po dejavnosti. Dve tretjini študentov je PRI opravljalo v 

delovnih organizacijah, katerih dejavnost obsega področje računalništva oz. informatike, ena tretjina 

študentov je opravljala PRI v organizacijah, katerih prvotna dejavnost ni informatika, potrebujejo pa 

informacijsko podporo. 

 
Graf 6: PRI po dejavnostih - informatika 
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3.5. Pravne podlage in projekti, ki usmerjajo kakovost PRI  

Pravni akti RS

Pravne usmeritve 
EU

ŠTUDIJSKI 
PROCES

Projekti

Sistem višjih 
strokovnih 

šol

 

Slika 3: Soodvisnost dejavnikov PRI 

Praktično izobraževanje na VSŠ je rezultat vplivov (pod)zakonskih aktov ter pretvorbe projektov v 

procese. Svoj vpliv na izvajanje PRI imajo zagotovo gospodarski subjekti (združenja delodajalcev). Na 

osnovi spodnje slike ugotovimo, da je šlo za kompleksen časovno in vsebinsko povezan splet vplivov. 

2003 2005 2007 2009 2011 2013

Impletum

Novi VSŠ 
programi

Izhodišča

20011999

Bolonjska strategija

Bolonjska 
deklaracija

Kopenhagenska 
deklaracija
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Usmeritve 
EU in pravni 

akti RS:

Projekti:

MoFAS

ZOFVI in spremembe ZOFVI

Sprememba ZVSI

Podzakonski akti 
višjih šol

Verifikacija učnih delovnih mest

Pravilnik o sprejemu novih 
programov

Merila za zunanjo 
evalvacijo višjih šol

ZUJF

2014 2015

Izhodišča

Novi VSŠ 
programi+specializacije

2016

ZVSI

 

Slika 4: Zakonodaja in projekti, ki vplivajo na PRI 

Pri vseh projektih je torej šlo za udejanjanje strokovnih izkušenj in prepričanj ter interpretacij institucij. 

Pri tem: 

 so bili upoštevani pravni akti ali 

 so pravni akti ob tem nastajali (se spreminjali ali dopolnjevali) ali 
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 se je na izvedbeni ravni (ob upoštevanju pravnih aktov) skušalo določene dele izobraževalnih 

sistemov oz. procese v njih izboljšati. 

 

Sinergijski učinek projektov, zakonodaje ter smernic EU se je z določenim časovnim zamikom udejanjal 

v programih (predmetniki, katalogi znanj, izvedbeni kurikuli). 

Zakon o višjem strokovnem izobraževanju (ZVSI)  v svojem 50. členu med drugim določa, da morajo 

šole sodelovati z delodajalci, ki izvajajo praktični del izobraževanja. To sodelovanje se med drugim 

opredeli tudi s pogodbo o praktičnem izobraževanju, ki jo morajo skleniti šola, delodajalec in študent. 

Pri tem lahko delodajalec sklene pogodbo o izvajanju praktičnega izobraževanja za študente le, če 

izpolnjuje določene pogoje (ima ustrezne prostore in opremo, njegovo poslovanje obsega dejavnost 

poklica, za katerega se študent izobražuje, ima zaposlenega, ki je lahko mentor ali mentorica študentu 

višje strokovne šole).  

Iz teh določil se vidi ne le, da je PRI pomemben del višješolskih študijskih programov, ampak iz pogojev 

za delodajalce izhaja tudi, da mora študent delati na ustrezni opremi, v dejavnosti, ki je skladna s 

študijskim programom in pod vodstvom usposobljenega mentorja. Te zahteve v sebi implicitno izražajo  

zahtevo, da študent na praktičnem izobraževanju dejansko razvija kompetence, ki jih lahko pridobi 

večinoma le v delovnem procesu in ki so bistvene za oblikovanje njegovega poklicnega profila.   

Po drugi strani ZVSI v 15. členu določa oblikovanje in naloge komisije za spremljanje in zagotavljanje 

kakovosti, ki skrbi za stalne izboljšave študijskega procesa v najširšem smislu. Posebno je poudarjeno 

sodelovaje z delodajalci in spremljanje zaposlitvenih možnosti diplomantov, kar je neposredno 

povezano z njihovim nivojem pridobljenih kompetenc. 

Izhodišča za pripravo višješolskih študijskih programov (sprejeta na 87. seji Strokovnega sveta RS za 

poklicno in strokovno izobraževanje, dne 25.11.2005) med drugim v načelih za oblikovanje višješolskih 

študijskih programov določajo, da je teoretično in praktično izobraževanje zastopano v enakovrednem 

deležu, s tem da se obsežnejši del praktičnega izobraževanja izvaja v obliki praktičnega dela v podjetju, 

kar naj omogoča, da študent med izobraževanjem na izbranem poklicnem področju rešuje konkretne 

probleme posameznega delovnega mesta. Zato naj bo vsebina praktičnega izobraževanja izbrana tako, 

da bo to omogočala.  

V nadaljevanju prikazujemo razvoj orodja, s katerim smo na VSŠ začrtali eno od možnih poti, ki usmerja 

komunikacijo med šolo, študentom in delodajalcem, mentorjem. Pri razvijanju orodja smo skušali 

vključiti vse pomembne usmeritve za PRI na sistemski ravni, še posebej pa odraz lokalnega oziroma 

regionalnega gospodarskega okolja.  
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4. Razvoj orodja za načrtovanje in izvedbo PRI 
 

Pri zasnovi orodja smo izhajali iz več virov: 

– iz sistemskih dokumentov, ki opredeljujejo PRI, 

– iz evalvacij VSŠ (VSŠ od začetka delovanja zbira povratne informacije s strani delodajalcev in 

študentov. Podatke zbira z anketnimi vprašalniki, z intervjuji, na okroglih mizah z delodajalci in 

drugimi socialnimi partnerji, z obiski pri delodajalcih, ko je študent na PRI … Šola vsako leto 

izdela samoevalvacijsko poročilo znotraj katerega so številne kvantitativne in kvalitativne 

analize, 

– iz preteklih evalvacij CPI, še posebej iz evalvacij »Praktično izobraževanje v višješolskih 

izobraževalnih programih, 2013« in »Pristopi h kakovosti pri, 2014«, v okviru katerih smo med 

drugim analizirali dokumentacijo VSŠ, ki zadeva načrtovanje in izvedbo PRI, 

– iz inštrumenta, ki ga za načrtovanje in izvedbo praktičnega izobraževanja pri delodajalcih 

uporabljajo na Florjin College na Nizozemskem. Inštrument so sodelavci CPI spoznali v okviru 

študijskega obiska (Erasmus +). 

V izhodišče priprave orodja za načrtovanje in izvedbo PRI smo postavili realno delovno okolje. Na drugo 

stran smo postavili predmetnik izobraževalnih programov za informatiko in mehatroniko ter kataloge 

znanj za PRI. Način dela v šoli omogoča podajanje znanja, kompetenc znotraj modulov in delitev glede 

na leto izobraženja. Praksa v realnem delovnem okolju poteka v zelo drugačnih okoliščinah. Naša 

predpostavka je bila, da študentje v realnem delovnem okolju usvajajo kompetence neodvisno od tega, 

ali jih katalogi znanj predvidijo v prvem ali v drugem letniku. Zato smo tudi orodje zasnovali tako, da 

smo v njem združili tako kompetence prvega kot kompetence drugega letnika. 

Predmet2
Predmet1

PRI1

Modul 1

Predmet4
Predmet3

PRI 2

Modul 2

PredmetM+1
PredmetM

PRI N

Modul N

K1

K2

K3

K10

1. letnik

1. letnik

Realno delovno okolje  

Slika 5: Preplet kompetenc 
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4.1. Pretvorba ciljev iz katalogov znanj za PRI v orodje za načrtovanje, izvedbo in 

spremljanje PRI -  Mehatronika 
 

Osnovna logika, po kateri smo v primeru mehatronike pripravili orodje za načrtovanje, izvedbo in 

spremljanje PRI2, je sledeča. Če pogledamo cilje modula Komunikacija v tehniki, predvidi formativne 

cilje: 

– komunicira s sodelavci oz. s strankami v tujem jeziku;  
– iz strokovne literature v tujem jeziku razbere koristne podatke; 
– medosebno in poslovno komunicira v podjetniškem okolju;  
– uporablja iskalne pripomočke, preproste načine urejanja in upravljanja tiska, ki so na voljo 

v operacijskem sistemu; 
– uporablja urejevalnik pri pisanju delovne dokumentacije, programska orodja za delo s 

preglednicami in programe za delo s predstavitvami; 
– opravi določene naloge iskanja (npr. iskanje  literature, virov, programja, slik) v omrežju z 

uporabo aplikacije za omrežno iskanje in razpoložljivega omrežnega iskalnika ter imenika. 
 

Iz formativnih ciljev smo izhajali, ker so po eni strani zapisi v formativnih ciljih mnogo bližje opisom 

delovnih opravil, ki jih uporabljajo delodajalci, po drugi strani pa se predvideva, da so informativni cilji 

doseženi že v izobraževalnem procesu v šoli. Na osnovi formativnih ciljev iz KZ in spremljanja doseganja 

kompetenc študentov v preteklih letih je strokovni aktiv na šoli opredelil kompetenci, ki naj jih študent 

doseže na PRI - Komunikacija v tehniki: 

– medosebno in poslovno komunicira v podjetniškem okolju; 

– uporablja programe in spletne storitve za pisanje dokumentacije, delo s preglednicami in 

izdelavo predstavitev. 

 

Primerjava obeh zapisov pravzaprav pokaže, da zapis za delodajalce vsebuje vsa bistvena določila 

zapisov ciljev iz KZ, pa vendar na mnogo krajši in enostavnejši način. 

 

Če pogledamo še cilje ozko strokovnega modula, npr. Mehatronika 1, predvidi KZ naslednje formativne 

cilje: 

 

– Prepozna strukturo proizvodnega procesa in prepozna možnosti avtomatizacije proizvodnih 

obratov; 

– prepozna analogne in digitalne signale na obstoječih napravah; 

– prepozna krmilne in regulacijske sisteme na obstoječih napravah, 

– na obstoječi napravi ali proizvodni liniji razpozna komponente krmilja; analizira delovanje 

krmilja; sodeluje pri odkrivanju, lociranju in odpravljanju napak;  predlaga izboljšave krmilja in 

sodeluje pri morebitni realizaciji izboljšav proizvodne linije;   

– na podlagi zahtev za izvedbo manj zahtevnega krmilja naprave (električnega, pnevmatičnega 

ali hidravličnega) zasnuje vezalni plan krmilja, preveri delovanje s pomočjo simulacijskih orodij, 

odpravi morebitne napake, predlaga in sodeluje pri realizaciji izboljšave krmilja; 

– zna postaviti krmilnik na letev: centralno procesno enoto, napajalni modul, digitalne in 

analogne vhodno/izhodne module, morebitne razširitvene module (če je krmilnik modularen); 

– priključi digitalne in/ali analogne vhode in izhode na PPK; 

– predlaga morebitne izboljšave programa obstoječe naprave in sodeluje pri realizaciji izboljšav;  

                                                           
2 Orodje za načrtovanje, izvedbo in spremljanje PRI v programu Mehatronika je v prilogi 8.1. 
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– napiše program za manj zahtevno kombinacijsko ali koračno krmilje, ga preizkusi, odpravi 

morebitne napake, predlaga in izvede izboljšave programa 

– tehniško dokumentacijo, priključi merilno napravo, analizira merilne rezultate in poda 

ugotovitve;  

– uporabi analogne in digitalne inštrumente za diagnosticiranje v industrijskih sistemih; 

– z električnimi in mehanskimi merilnimi napravami izmeri procesne veličine;  

– za različne senzorje poišče na medmrežju podatke ter preveri njihovo delovanje, preveri 

delovanje senzorjev ter analizira njihove karakteristike, na tržišču poišče enak tehnološko boljši 

senzor in predlaga implementacijo takega senzorja; 

– analizira in konstruira procesni merilni sistem in izbere ustrezni senzor na merilnem mestu, 

predlaga ustrezne vmesnike z računalnikom in izdela merilno verigo, s pomočjo programske 

opreme sestavi nadzorni sistem tega procesa. 

 

Tudi pri tem modulu je strokovni aktiv na šoli na osnovi formativnih ciljev iz KZ in na osnovi povratnih 

informacij o poteku PRI, ki jih je šola pridobivala ves čas svojega delovanja od delodajalcev in od 

študentov, opredelil kompetence, ki naj jih študent doseže na PRI v modulu Mehatronika 1: 

 

– prepozna strukturo proizvodnega procesa in prepozna možnosti avtomatizacije proizvodnih 

obratov; 

– na obstoječi napravi ali proizvodni liniji razpozna komponente krmilja; analizira delovanje 

krmilja; sodeluje pri odkrivanju, lociranju in odpravljanju napak;  predlaga izboljšave krmilja in 

sodeluje pri morebitni realizaciji izboljšav proizvodne linije.   

 

Te kompetence je šola oblikovala kot zapis za delodajalce. Primerjava obeh zapisov pokaže, da zapis za 

delodajalce vsebuje večino ciljev iz KZ, vendar je zapis mnogo krajši in enostavnejši. 

Nekoliko drugačno sliko pa da izkušnja šole in delodajalcev za kompetence, ki jih vsebuje KZ za modul  

Osnove mehatronike. Strokovni aktiv šole namreč kompetenc oz. ciljev, v obliki kot so zapisane v KZ 

za PRI za ta modul, ni vključil med kompetence, ki naj jih doseže študent na PRI. Razlog temu je, ker so 

po eni stani kompetence tega modula podlaga za razvoj kompetenc v drugih modulih in so zato deloma 

že vsebovane v drugih modulih.  

Kot primer navajamo kompetenco 6 iz orodja - K6: Sodeluje pri priklopu krmilnih signalov, senzorjev in 

motorjev, ki je sicer opredeljena v modulu tri - M3. Da lahko študent osvoji to kompetenco, mora 

osvojiti več kompetenc modula Osnove mehatronike in sicer: 

– spozna tehniške lastnosti elektronskih elementov in sistemov, 

– uporablja osnovne merilne inštrumente, 

– upošteva varnostne predpise. 

 

Po drugi strani pa KZ za ta modul predvideva tudi kompetence, ki jih delodajalci vsaj v zapisani obliki 

ne uporabljajo več. Stroka mehatronike je namreč že toliko napredovala, da npr. načrtovanje gradnje 

enostavnejših strojev, naprav ali konstrukcijskih elementov pri vključenih delodajalcih ni več naloga 

inženirjev mehatronike, ampak se posamezne komponente dobi na trgu in se jih le še sestavlja ali pa 

to delo opravljajo specialisti za to področje.  

Na tak način je nastalo orodje za načrtovanje in izvajanje PRI za program Mehatronika. V spodnji tabeli 

so prikazani predpisani moduli programa Mehatronika (moduli M1-M3 so predpisani za 1. letnik, 

moduli M4-M8 za 2. letnik študija) ter kompetence iz orodja, glede na to, kateri modul pokrivajo.  
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Moduli programa Mehatronika Kompetenca  

Komunikacije v tehniki    M1 K1,K2,K13 

Osnove mehatronike       M2 deloma v K4,K6,K11,K14,K16 

Mehatronika 1                  M3 K5,K6,K7,K8,K11,K14,K16,K4 

Osnove ekonomije           M4 K3, 

Mehatronika 2                  M5 K5,K7,K8,K10,K11,K12,K13,K15 

Avtomatizacija                  M6 K8,K6,K9,K11,K4 

Robotika                            M7 K17, 

Proizvodnji sistemi          M8 K8,K11,K18,K19,K4 
Tabela 1: Klasifikacija kompetenc glede na posamezni modul - program Mehatronika 

 

4.2. Pretvorba ciljev iz katalogov znanj za PRI v orodje za načrtovanje, izvedbo in 

spremljanje PRI -  Informatika 
 

Podobno kot za primer s področja mehatronike velja tudi za področje informatike. Modul Postavitev 

in konfiguracija omrežij določa naslednje predmetno-specifične kompetence3: 

– nastavljajo profil na delovni postaji, 

– organizirajo mape in datoteke z uporabo sistemske programske opreme, 

– spoznavajo lastnosti računalniških sistemov in vzdržujejo računalniške sisteme, 

– testirajo komponente računalniških sistemov, 

– narišejo shemo lokalnega računalniškega omrežja, 

– testirajo delovanje in prepustnosti lokalnega računalniškega omrežja. 

 

Na osnovi spremljanja doseganja kompetenc študentov v preteklih letih je strokovni aktiv opredelil  

kompetence, ki naj jih študent doseže na PRI - Postavitev in konfiguracija omrežij: 

 

– analizira hitrost delovanja komponent računalniških sistemov, 

– namešča, nastavlja in uporablja operacijske sisteme, 

– namešča in konfigurira strojno in sistemsko programsko opremo. 

 

Tudi v tem primeru primerjava obeh zapisov kaže, da zapis za delodajalce vsebuje vsa bistvena določila 

zapisov ciljev iz KZ, pa vendar na mnogo krajši in enostavnejši način. 

 

Zanimiv primer kaže pretvorba predmetno-specifičnih kompetenc znotraj modula Kodiranje 

programov. Izkušnje na osnovi spremljanja doseganja kompetenc študentov v preteklih letih kažejo, 

da so zahtevane kompetence izrazito specifične: 

 

– analiza obstoječega programskega modula in predlogi izboljšav, 

– izdelava načrta za nov programski modul ali izboljšavo obstoječega, 

                                                           
3 V tem primeru smo izhajali iz predmetno-specifičnih kompetenc, saj so katalogi znanj nastajali po drugačni 
metodologiji, kot katalogi znanj za program Informatika. 
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– izdelava konceptualnega modela podatkov na praktičnem primeru iz podjetja z aktualnim CASE 

orodjem, 

– izdelava logičnega modela (relacijskega ali objektnega) na praktičnem primeru iz podjetja z 

aktualnim CASE orodjem. 

 

Tako zapisane kompetence ne odražajo realne situacije v obravnavnem lokalnem okolju. Glede na 

analizo ugotavljamo, da se obstoječe kompetence lahko dosega v 2-3 delovnih organizacijah v širšem 

goriškem okolju. Strokovni aktiv je obstoječe nerealne kompetence pretvoril v naslednje kompetence:     

– načrtuje in izdela preprosto zbirko podatkov, 

– izdela programske rešitve v programskem jeziku. 

 

V spodnji tabeli so prikazani predpisani moduli programa Informatika (moduli M1-M3 so predpisani za 

1. letnik, moduli M4-M10 pa za 2. letnik študija) ter kompetence iz inštrumenta, glede na to, kateri 

modul pokrivajo. Celoten inštrument je predstavljen v prilogi B. 

 

Modul Kompetenca 

Komunikacije v tehniki  M1 K1, K2,  

Postavitev in konfiguracija omrežij  M2 K4, K5, K7 

Kodiranje programov  M3 K11, K13 

Osnove ekonomije  M4 K3 

Sistemsko administriranje  M5 K5, K7, K8, K9 

Upravljanje podatkovnih omrežij  M6 K6, K8 

Izdelava programskih aplikacij  M7 K13, K14 

Načrtovanje in razvoj informacijskih sistemov  M8 K12 

Razvoj in vzdrževanje spletnih predstavitev  M9 K6, K10 

Podatkovna omrežja  M10 K4 

Tabela 2:Klasifikacija kompetenc glede na posamezni modul - program Informatika 

 

4.3. Primerjava poklicnega standarda, katalogov znanj za PRI ter orodja za načrtovanje, 

izvedbo in spremljanje PRI - Mehatronika 

 
Višješolski izobraževalni program Mehatronika je pripravljen na osnovi poklicnega standarda 

Mehatronik tehnolog/tehnologinja 5200.003.6.0. Primerjava poklicnega standarda, kompetenc v 

katalogih znanj za PRI in kompetenc v orodju za načrtovanje, izvedbo in spremljanje PRI, ki smo ga 

razvili, pokaže, da kompetence iz katalogov znanj za PRI ne pokrivajo v celoti PS. Prav tako kompetence 

iz orodja za načrtovanje, izvedbo in spremljanje PRI ne pokrivajo v celoti poklicnega standarda. 

Področja dela iz poklicnega standarda, ki so v pripravljenem orodju in katalogih znanj za PRI slabše 

pokrita so naslednja: 

– analiza, načrtovanje in organizacija dela, 

– nadziranje delovnega procesa, 

– vodenja, 
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– zagotavljanje kakovosti, 

– vzdrževanje in popravila. 

 

Večina drugih področij dela iz poklicnega standarda, ki so dobra pokrita s kompetencami iz katalogov 
znanj za PRI, so dobro pokrita tudi s kompetencami iz orodja za načrtovanje, izvedbo in spremljanje 
PRI. Govorimo o naslednjih področjih dela: 

– priprava delovnega mesta, 

– operativna dela, 

– optimiziranje in racionalizacija strojev in proizvodnje linije in izvajanje diagnostike, 

– administrativna dela, 

– komunikacija, 

– varovanje zdravja in okolja. 

Področje dela iz poklicnega standarda, ki je slabše pokrito s kompetencami iz orodja (ne pa s 

kompetencami iz katalogov znanja), je področje komercialnih del. Razlog temu je, da 

študentom na PRI niso zaupana komercialna dela, kot jih predvideva PS in KZ programa, ker 

se v kratkem času, kolikor delajo v podjetju, premalo seznanijo s poslovanjem podjetja, da bi 

jim bila takšna dela zaupana.  
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Slika 6: Možen povratni vpliv v primeru revidiranja PS 
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4.4. Povzetek razvoja orodja v 5 korakih 
 

Orodje smo razvili po naslednjih korakih: 

1. KORAK: Pregledali sme evalvacije PRI iz preteklih let, iz katerih je razvidno, katera delovna opravila 

so opravljali študentje v podjetjih. 

2. KORAK: Pregledali smo kataloge znanj za PRI. 

3. KORAK: Primerjali smo kataloge znanj in delovna opravila, ki so jih študentje opravljali pri 

delodajalcih in na osnovi tega določili kompetence, ki naj jih študentje dosežejo na PRI. 

Primer določitve ene kompetence v programu Mehatronika: če npr. pogledamo katalog znanj za PRI za 

modul Komunikacija v tehniki, predvidi formativne cilje: 

– komunicira s sodelavci oz. s strankami v tujem jeziku;  
– iz strokovne literature v tujem jeziku razbere koristne podatke; 
– medosebno in poslovno komunicira v podjetniškem okolju;  
– uporablja iskalne pripomočke, preproste načine urejanja in upravljanja tiska, ki so na voljo 

v operacijskem sistemu; 
– uporablja urejevalnik pri pisanju delovne dokumentacije, programska orodja za delo s 

preglednicami in programe za delo s predstavitvami; 
– opravi določene naloge iskanja (npr. iskanje  literature, virov, programja, slik) v omrežju z 

uporabo aplikacije za omrežno iskanje in razpoložljivega omrežnega iskalnika ter imenika. 
 

Iz formativnih ciljev smo izhajali, ker so po eni strani zapisi v formativnih ciljih mnogo bližje opisom 

delovnih opravil, ki jih uporabljajo delodajalci, po drugi strani pa se predvideva, da so informativni cilji 

doseženi že v izobraževalnem procesu v šoli. Na osnovi formativnih ciljev iz KZ in spremljanja doseganja 

kompetenc študentov v preteklih letih je strokovni aktiv na šoli opredelil kompetenci, ki naj jih študent 

doseže na PRI - Komunikacija v tehniki: 

– medosebno in poslovno komunicira v podjetniškem okolju; 

– uporablja programe in spletne storitve za pisanje dokumentacije, delo s preglednicami in 

izdelavo predstavitev. 

Primerjava obeh zapisov pravzaprav pokaže, da zapis za delodajalce vsebuje vsa bistvena določila 

zapisov ciljev iz KZ, pa vendar na mnogo krajši in enostavnejši način. 

 

4. KORAK: Ko smo imeli prvi predlog nabora kompetenc, smo ga dali v pregled: 

– strokovnemu aktivu mehatronike oziroma informatike, t.j. predavateljem strokovnih 

modulov, 

– delodajalcem, ki smo jih v ta namen povabili na šolo. Ugotavljali so, ali so v naboru 

kompetenc zajeta vsa delovna opravila, ki jih izvajajo v podjetju. 

Na osnovi teh pogovorov smo oblikovali končno verzijo nabora kompetenc. 

 

5. KORAK:  Za vsako kompetenco smo oblikovali vprašanja, ki pojasnjujejo posamezno kompetenco in 

pomagajo pri načrtovanju in spremljanju PRI. Tako smo dobili orodje, ki ga predstavljamo v poročilu. 

Organizator je s pomočjo orodja lažje in bolj nazorno predstavil cilje PRI delodajalcu in študentu. 

Študent je na osnovi orodja dela samorefleksijo doseganja kompetenc, šola pa je na podlagi orodja 

dobila sistematično povratno informacijo, katera delovna opravila je študent izvajal v podjetju, kako 

samostojen je bil pri delu, koliko in katere kompetence je razvijal v širino oziroma globino.     
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4.5. Sklep 
 

Iz predstavitve razvijanja orodja je razvidno, da so zapisi ciljev v KZ napisani preveč razdrobljeno, 
podrobno in morda tudi za delodajalce nerazumljivo. Iz preteklih evalvacij smo že ugotovili, da 
delodajalci potrebujejo jasne, kratke in konkretne zapise.  

Ugotavljamo, da orodje učinkovito povzema vse kompetence, zapisane v katalogih znanj. Primerjava 
poklicnega standarda, katalogov znanj za PRI in orodja za načrtovanje, izvedbo in spremljanje PRI je 
pokazala, da katalogi znanj za PRI pokrivajo večino opredeljenih področij dela v poklicnem standardu. 
Izpuščeno je predvsem področje komercialnih del. Ugotovili smo ujemanje med kompetencami v 
katalogih znanj za PRI in razvitem orodju, zato  smatramo, da uvedba opisanega inštrumenta praktično 
v ničemer ne zmanjšuje kakovosti izvedbe PRI, ampak ima nasprotno veliko pozitivnih učinkov na 
izvedbo PRI. 

Naslednje pomembno dejstvo, ki ga je potrebno upoštevati pri zasnovi PRI je, da se stroka na nekaterih 
področjih zelo hitro spreminja, zato cilji iz KZ ponekod niso več aktualni oz. ne odražajo dejanskega 
stanja. V tem primeru delodajalci od šole pričakujejo, da takšne cilje opusti in predvidi kompetence, ki 
so aktualne. Šola mora zaradi tega nujno stalno spremljati razvoj stroke in to udejanjiti tudi v zapisih 
ciljev PRI, ki jih zapiše za delodajalce. Sistemski dokumenti pa bi morali šolo pri posodabljanju ciljev PRI 
podpirati. 

Nenazadnje pa je pomembno tudi dejstvo, da je orodje v funkciji usmerjanja in spremljanja PRI. 
Organizator s pomočjo orodja lažje in bolj nazorno predstavi cilje PRI delodajalcu in študentu. Študent 
na osnovi orodja bolj usmerjeno spremlja doseganje kompetenc, šola pa na podlagi orodja dobi 
sistematično povratno informacijo, katera delovna opravila je študent izvajal v podjetju, kako 
samostojen je bil pri delu, koliko in katere kompetence je razvijal v širino oziroma globino.     
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5. Rezultati spremljanja uvajanja orodja za načrtovanje, izvedbo in 

spremljanje PRI 
 

Orodje, ki smo ga razvili, smo testirali z 20 študenti 1. letnika višješolskega študijskega programa 

Mehatronika in z 20 študenti 1. letnika programa Informatika. Preden so šli študentje na PRI, jim je 

organizator praktičnega izobraževanja dal navodila, kako lastno prakso spremljati z razvitim orodjem. 

Orodje je predstavljalo tudi eno od izhodišč za komunikacijo med organizatorjem PRI in delodajalci, 

mentorji. Tudi mentorji so študenta na PRI spremljali s pomočjo orodja.    

 

5.1. Rezultati spremljanja PRI za višješolski izobraževalni program Mehatronika 
 

Poglejmo še enkrat tabelo, v kateri so predstavljeni moduli programa Mehatronika ter kompetence iz 

inštrumenta, glede na to, kateri modul pokrivajo.  

Moduli programa Mehatronika Kompetenca  

Komunikacije v tehniki    M1 K1,K2,K13 

Osnove mehatronike       M2 deloma v K4,K6,K11,K14,K16 

Mehatronika 1                  M3 K5,K6,K7,K8,K11,K14,K16,K4 

Osnove ekonomije           M4 K3, 

Mehatronika 2                  M5 K5,K7,K8,K10,K11,K12,K13,K15 

Avtomatizacija                  M6 K8,K6,K9,K11,K4 

Robotika                            M7 K17, 

Proizvodnji sistemi          M8 K8,K11,K18,K19,K4 
Tabela 3: Povezava med kompetencami v modulih – program Mehatronika 

Znotraj inštrumenta smo določeno kompetenco razčlenili na dva ali tri dele (glej prilogo). V 

nadaljevanju prikazujemo, kako so študentje ocenili, katere kompetence so osvojili na PRI.   

 

K1: Medosebno in poslovno komunicira v podjetniškem okolju 
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Graf 7: K1 - Jezik komunikacije na PRI 

Glede na spremljanje doseganja kompetenc na PRI ugotavljamo, da je bila večina študentov soočena s 

komuniciranjem v slovenskem in angleškem jeziku. V regiji je prisotna tudi italijanščina. Nekaj 

študentov je navedlo, da je komuniciralo tudi v nemškem in hrvaškem jeziku.  

 

K2: Raba tujega jezika pri poslovnih in strokovnih vsebinah 

 

 
Graf 8: K2 - Raba tujega jezika pri poslovnih in strokovnih vsebinah 

 

Iz podatkov na zgornjem grafu ugotavljamo, da je večina študentov mehatronike na PRI strokovno 

komunicirala v angleškem jeziku, 5 študentov je imelo možnost poslovno komunicirati tudi v angleškem 

jeziku. Takšen rezultat je pričakovan, saj je večina študentov opravljala PRI v proizvodnem obratu, kjer 

navadno ni prisotno poslovno komuniciranje. V podjetjih je trženje prepuščeno izkušenim zaposlenim, 

ki do potankosti poznajo proizvodni proces. Podjetja imajo lahko tudi poslovne skrivnosti, v katere 

takoj ne vpeljujejo novo zaposlenih ali študentov. Skladno s tem, so bili z usvajanjem kompetence K2: 

Uporablja programe in spletne storitve za pisanje dokumentacije, delo s preglednicami in izdelavo 

predstavitev, soočeni 3 študentje, s kompetenco K3: Določa prvine poslovnih sistemov in iz njih 

izhajajoče stroške, pa 1 študent. 

18

18

6

2

2

K1: Medsebojno in poslovno komunicira

Slovenski jezik Angleški jezik Italijanski jezik Nemški jezik Drugo

5

17

K2: Raba tujega jezika pri poslovnih in strokovnih 
vsebinah

Poslovno komuniciranje Strokovne vsebine
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K4: Prepozna strukturo proizvodnega procesa in prepozna možnosti avtomatizacije proizvodnih 

obratov 

 

 
Graf 9: K4 -  Prepozna strukturo proizvodnega procesa 

 

Kot vidimo je bilo 12 študentov soočenih z usvajanjem K4: Prepozna strukturo proizvodnega procesa, 

8 študentov pa ne. Kompetenco so osvojili vsi ki delajo v proizvodnem obratu. Ostali pa so lahko delali 

na projektih, storitvah – vzdrževanju in tako proizvodnega procesa niso prepoznali. Pri usvajanju te 

kompetence se prepletajo kompetence, opredeljene v modulih 2, 3, 6 in 8. 

 

K5: Za podano projektno nalogo nariše potrebne načrte, izbere ustrezno opremo, poda okvirne 

stroške, poišče potrebno tehnično dokumentacijo in izdela terminski plan za projektno nalogo 

Študentje, ki so osvojili to kompetenco, so osvojili kompetence v modulih 3 in 5. Kompetenco je 

osvojilo 9 od 20 študentov. 

12
8

K4: Prepozna strukturo proizvodnjega procesa 

Da Ne
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Graf 10: K5 -  Za podano projektno nalogo nariše potrebne načrte … 

 

Kompetenco so osvojili tisti študentje, ki so bili na PRI v podjetjih, ki se ukvarjajo s projektiranjem in  

načrtovanjem avtomatizacije. Kompetenca je lahko osvojena tudi tam, kjer so študentje opravljali 

prakso na področju vzdrževanja. 

 

K6: Sodeluje pri priklopu krmilnih signalov, senzorjev in motorjev 

Študentje, ki so osvojili to kompetenco, so osvojili kompetence v modulih 2, 3, in 6. 12 od 20 študentov 

je poročalo, da so na PRI osvojili omenjeno kompetenco.  

 
Graf 11: K6 - Priklop krmilnih signalov, senzorjev in motorjev 

 

To kompetenco so osvojili študentje, ki so bili na PRI v podjetjih, ki se ukvarjajo z projektiranjem in 

konstrukcijo novih naprav oziroma, študentje, ki so delali na področju vzdrževanja. Študentje, ki so bili 

v proizvodnji ali na delovnih mestih, ki se ukvarjajo z zagotavljanjem kakovosti pa te kompetence niso 

mogli usvojiti.  

 

K7: Priključi digitalne in/ali analogne vhode in izhode na PLK 

9
11

K5: Za podano projektno nalogo nariše potrebne 
načrte...

Da Ne

12

8

K6: Priklop krmilnih signalov, senzorjev in 
motorjev

Da Ne
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Študentje, ki so osvojili to kompetenco, so osvojili kompetence v modulih 3 in 5. 5 od 20 študentov je 

poročalo, da so bili na PRI soočeni z osvajanjem K7. To so študentje, ki so bili v podjetjih, ki se ukvarjajo 

z avtomatizacijo in ožičenjem strojev oziroma v oddelkih, ki se ukvarjajo z vzdrževanjem.  

 
Graf 12: K7 - Priključi digitalne in/ali analogne vhode in izhode na PLK 

 

K8: Na obstoječi napravi ali proizvodni liniji razpozna komponente krmilja; analizira delovanje 

krmilja; sodeluje pri odkrivanju, lociranju in odpravljanju napak; predlaga izboljšave krmilja in 

sodeluje pri morebitni realizaciji izboljšav proizvodne linije.  

 

Študentje, ki so osvojili to kompetenco, so osvojili kompetence v modulih 3 in 5. Kompetenco je 

osvojilo 12 od 20 študentov. 

 
Graf 13: K8 - Na proizvodni liniji razpozna komponente krmilja … 

 

Razlog, da 8 študentov ni osvojilo K8 je predvsem v tem, da študenti niso opravljali PRI na delovnih 

mestih, kjer bi bil prisoten proizvodni proces. Ti študenti so opravljali PRI na mestih, kjer se izvaja 

storitvena dejavnost, popravila ali pa so opravljali PRI v merilnicah in njim podobnim procesom za 

zagotavljanje kakovosti. Tako K8 niso mogli doseči.  

5

14

K7: Priključi digitalne in analogne vhode in izhode 
na PLK

Da Ne

128

K8: Na proizvodnji liniji razpozna komponente 
krmilja ...

Da Ne
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K9: Na podlagi zahtev za izvedbo manj zahtevnega krmilja naprave (električnega, pnevmatičnega ali 

hidravličnega) zasnuje vezalni plan krmilja, preveri delovanje s pomočjo simulacijskih orodij, odpravi 

morebitne napake, predlaga in sodeluje pri realizaciji izboljšave krmilja. 

Študentje, ki so osvojili to kompetenco, so osvojili kompetence v modulih 5 in 6. Kompetenco so  

osvojili le 3 študenti. Drugi študentje te kompetence niso osvojili, ker v času PRI podjetje ali oddelek ni 

opravljal te vrste storitev. 

 

 
Graf 14: K9 - Projektiranje krmilja 

 

K10: Napiše program za manj zahtevno kombinacijsko ali koračno krmilje, ga preizkusi, odpravi 

morebitne napake, predlaga in izvede izboljšave programa. 

 

3

17

K9: Projektiranje krmilja

Da Ne
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Graf 15: K10 - Programiranje PLK 

 

Kompetenco so osvojili 3 študenti. To kompetenco bi lahko usvojili študentje, ki so opravljali PRI na 

delovnih mestih vzdrževanje hidravličnih naprav ali projektiranje novih hidravličnih naprav. Gre za zelo 

specifično kompetenco, delovna opravila, povezana z njo, se v podjetjih zelo redko izvajajo. V goriški 

regiji ta delovna opravila izvaja zelo malo podjetij (organizator ocenjuje 2 od skupaj 50 podjetij). 

 

K11: Povezava med delovnimi napravami. Na dejanski proizvodni liniji: razpozna komponente 

delovne celice, določi signale za povezavo med delovnimi celicami, določi povezave s sosednjimi 

delovnimi celicami, diagnosticira, locira in sodeluje pri odpravi okvar, določi identifikacijske 

parametre krmilno-regulacijske proge.  

 

Študentje, ki so osvojili to kompetenco, so osvojili tudi kompetence v modulih 2,3,5,6. Kompetenco je 

osvojilo 7 od 20 študentov. 

 
Graf 16: K11 - Povezava med delovnimi napravami 
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Kompetenco bi lahko študentje osvojili bodisi v podjetjih, ki se ukvarjajo z avtomatizacijo, bodisi z 

vzdrževanjem. Gre za razmeroma zahtevno kompetenco, ki je prisotna na novejših proizvodnih linijah. 

V bodoče je smiseln razmislek, kako mentorje v podjetjih spodbuditi k razmisleku, v kakšen delovni 

proces naj vključijo študenta, da osvoji omenjeno kompetenco. 

 

K12: Sodeluje pri programiranju sistema 

Kompetenco so osvojili 4 od 20 študentov. Kompetenco so lahko osvojili študentje v podjetjih, ki se 

ukvarjajo izključno z avtomatizacijo ali vzdrževanjem. Kompetenca je tudi dokaj zahtevna in je 

predvidena za PRI v drugem letniku.  

 

 
Graf 17: K12 - Programiranje sistema 

 

K13: Izdelava SCADE - Za industrijski krmilnik, ki krmili proces pripravi predlog povezave na nadrejeni 

PC, in pripravi grafično podlago za daljinski nadzor procesa. 

 

 
Graf 18: K13 - Izdelava SCADE 
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Študentje, ki so osvojili to kompetenco, so osvojili kompetence v modulih 1 in 5. Kompetenco sta 

osvojila 2 od 20 študentov. Gre za zelo zahtevno in kompleksno kompetenco, predvidena je v drugem 

letniku. V kolikor je študent v podjetju, ki izdeluje SCADA ali pa vzdržuje upravljavski nadzor 

proizvodnega procesa, se bo vse tri mesece lahko ukvarjal z usvajanjem samo te kompetence. 

 

K14: Z električnimi in mehanskimi merilnimi napravami izmeri procesne veličine. 

Študentje, ki so osvojili to kompetenco, so osvojili kompetence v modulih 2 in 3. Kompetenco je 

osvojilo 12  od 20 študentov. To kompetenco so osvojili študentje, ki so delali na zagotavljanju vhodne, 

medfazne in končne kontrole. Zopet gre za kompleksno kompetenco, za katero je pričakovati, da jo 

študentje usvajajo celoten čas PRI (3 mesece). 

 
Graf 19: K14 - Z električnimi in mehanskimi merilnimi napravami izmeri procesne veličine 

 

K15: Izdela procesno shemo in uporabi simbole za označevanje procesne instrumentacije. 

 

 
Graf 20: K15 – Izdela procesno shemo 
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Razlog da kompetenca K15 ni bila osvojena je predvsem v tem, da v regiji obstaja le eno podjetje, v 

katerem bi lahko to kompetenco razvili. Kompetenca je sicer predvidena v modulu 6, ki je predviden v 

drugem letniku.  

 

K16: Analizira in konstruira procesni merilni sistem in izbere ustrezni senzor na merilnem mestu, 

predlaga ustrezne vmesnike z računalnikom in izdela merilno verigo, s pomočjo programske opreme 

sestavi nadzorni sistem tega procesa. 

 

 
Graf 21: K16 - Analizira in konstruira merilni sistem 

 

Kompetenco vključujeta modul 2 in 3. Kompetenco je osvojil le eden od 20 študentov.  

 

K17: Sodeluje pri pripravi robotskih programov 

  

 
Graf 22: K17 – Sodeluje pri pripravi robotskih sistemov 
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Gre za kompleksno kompetenco. Podjetja, ki imajo robotske sisteme vgrajene, le teh ne vzdržujejo, jih 

samo upravljajo. Sicer obstajajo podjetja, ki vgrajujejo robotske sisteme, vendar je teh v goriški regiji 

malo (5-6). Je pa to področje, ki se hitro razvija. 

 

K18: »Z uporabo CAM programskega paketa opravi generiranje CNC programa kot osnove za 

programiranje avtomatiziranih računalniško vodenih strojev,« je osvojil 1 študent, K19: »Sodeluje pri 

izdelavi izdelkov na CNC strojih nadzorni sistem tega procesa,« pa trije študentje. Pri tej kompetenci 

je potrebno omeniti, da je vzrok za nedoseganje le-te tudi v tem, da je malo podjetij seznanjenih, da 

lahko študent s to kompetenco povezana strokovna znanja osvoji znotraj enega izbirnega predmeta. 

Pri tem je potrebno opozoriti, da je ta kompetenca za program Mehatronike, prav zaradi izbirnosti, 

mejna, tako je malo študentov, ki se odloča za tako izvedbo PRI. Kljub slabemu doseganju te 

kompetence, je ta kompetenca iz vidika individualizacije pomembna. 

 

5.2. Rezultati evalvacije PRI za višješolski izobraževalni program Informatika 
 

Zaradi nazornosti prikaza rezultatov uvodoma še enkrat predstavljamo tabelo, ki prikazuje klasifikacijo 

v orodju opredeljenih kompetence glede na obstoječi nabor predpisanih modulov. V obstoječem KZ so 

moduli M1-M3 predpisani za 1. letnik, moduli M4-M10 pa za 2. letnik študija.  

 

Modul Kompetenca 

Komunikacije v tehniki  M1 K1, K2,  

Postavitev in konfiguracija omrežij  M2 K4, K5, K7 

Kodiranje programov  M3 K11, K13 

Osnove ekonomije  M4 K3 

Sistemsko administriranje  M5 K5, K7, K8, K9 

Upravljanje podatkovnih omrežij  M6 K6, K8 

Izdelava programskih aplikacij  M7 K13, K14 

Načrtovanje in razvoj informacijskih sistemov  M8 K12 

Razvoj in vzdrževanje spletnih predstavitev  M9 K6, K10 

Podatkovna omrežja  M10 K4 

Tabela 4: Povezava med kompetencami v modulih – program Informatika 

Iz zgornje tabele je razvidno prekrivanje posameznih kompetenc znotraj predpisanih modulov. 

Posledično imamo tudi prekrivanje na nivoju delitve modulov za 1. in 2. letnik študija. Npr. kompetenci 

K5 in K7 sta vsebovani v modulu M2, ki je predpisan za 1. letnik ter v modulu M5, ki je predpisan za 2. 

letnik.   

Rezultati kažejo, da so bili pomisleki ter predvidevanja o prekrivanju vsebin, ki smo jih implementirali 

v inštrumente merjena, opravičeni.  Zanimivo je, da sta dve (K8 in K14) izmed treh kompetenc, ki so 

bili dosežene s strani največjega števila študentov, vsebovane znotraj modulov M5, M6 ter M8, torej 

modulov, ki so v obstoječem predmetniku predpisani za 2. letnik. Podobno velja za kompetence K6A, 

K6B, K9 ter K12, ki so v obstoječem predmetniku ravno tako predpisane za 2. letnik študija.  

V nadaljevanju podajamo podrobnejšo analizo za nabor kompetenc, ki so vsebovane znotraj modulov 

za 1. letnik študija (M1-M3). 
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Modul M1 – Komunikacije v tehniki 

Spodnji graf prikazujejo deleže pri doseganju posameznih kompetenc študentov znotraj modula M1.  

 

 
Graf 23: K1 - Komunikacije v tehniki 

 

Razvidno je, da med tujimi jeziki v veliki meri prevladuje uporaba angleškega jezika. Glede na 

geografsko območje, so študenti zgolj v treh primerih uporabljali tudi italijanski jezik. Kar 18 študentov 

je angleški jezik uporabljalo za strokovne vsebine, 11 študentov pa za namene poslovnega 

komuniciranja (glej graf 24 in 25). 

 

 
Graf 24: K2A - Raba tujega jezika za strokovne vsebine 

 

20

17

3

0

2

K1: Komunikacije v tehniki

SLO ANJ ITA NEM Drugo

18

2

0

K1A: Raba tujega jezika za strokvne vsebine

DA NE Ni odgovora



34 
 

 
Graf 25: K1B - Raba tujega jezika za poslovno komuniciranje 

 

Poslovno komunikacijski aktiv šole ugotavlja, da je rezultat, kjer je 11 študentov uporabljalo angleški 

jezik za namene poslovnega komuniciranja, nad pričakovanji. Rezultat nakazuje, da podjetja sodelujejo 

na globalni ravni v večji meri, kot to predvidevajo člani poslovno komunikacijskega aktiva. Doseganje 

kompetence K2, ki se deli na K2A, K2B ter K2C prikazujejo grafi 26, 27, 28. 

 

Graf 26: K2A - Raba spletnih storitev za potrebe pisanja dokumentacije 
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Graf 27: K2B - Raba spletne platforme za potrebe pisanja dokumentacije 

 
Graf 28: K2C - Urejanje dokumentov s tehnologijami za sodelovanje 

 

Rezultati kažejo, da je kompetenco K2A usvojilo 9 študentov, kompetenco K2B 7 študentov, 

kompetenco K2C pa 5 študentov. Kvalitativna analiza podatkov je pokazala, da so študenti uporabljali 

programe za pisanje dokumentacije znotraj skupine ali tima, ki niso bili prostorsko dislocirani. 

Posledično ni bilo potrebe po uporabi spletnih platform. 

 

Modul M2 – Postavitev in konfiguracija omrežij  

 

Znotraj modula M2 smo za PRI opredeli kompetenci K4: Analizira hitrost delovanja komponent 

računalniških sistemov in K5: Namešča, nastavlja in uporablja operacijske sisteme in K7: Namešča in 
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konfigurira strojno in sistemsko programsko opremo. Grafa 29 in 30 prikazujeta delež študentov, ki so 

kompetenci K4 in K5 osvojili.  

 

 

  

 
Graf 29: K4 - Analizira hitrost delovanja komponent računalniških sistemov 
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Graf 30: K5 - Namešča, nastavlja in uporablja operacijske sisteme 

 

Za kompetenco K7 inštrument ne predvideva kvantitativne analize, temveč gre za kvalitativno analizo 

pridobljenih odgovorov na odprta vprašanja. Kvalitativna analiza je pokazala, da so študenti v celoti 

osvojil kompetenc K7, saj vseh 20 študentov opisuje aktivnosti oz. delovne procese glede nameščanja 

in konfiguraciji strojne ter programske opreme.  

 

Modul M3 – Kodiranje programov 

 

Znotraj modula Kodiranje programov smo za PRI opredelili dve kompetenci K11: Načrtuje in izdela 

preprosto zbirko podatkov in K13: Izdela programske rešitve v programskem jeziku. Grafa 31 in 32 

prikazujeta delež študentov, ki so kompetenci K11 in K13 dosegli. 
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Graf 31: K11 - Načrtuje in izdela preprosto zbirko podatkov 

      

 
Graf 32: K13 - Izdela programske rešitve v programskem jeziku 

 

Kot je razvidno, je K11 usvojilo 9 študentov, K13 pa 4 študenti. Razloge, da so K13 usvojili samo 4 

študenti, vidi strokovni aktiv informatikov predvsem znotraj dveh dejavnikov. Realneje je pričakovati, 

kljub medsebojnemu prepletanju vsebin, da bodo študenti kompetenco K13 v večji meri osvojili v 

2. letniku, kjer  znanje razširijo in poglobijo v okviru modula Izdelava programskih aplikacij  (M7). Drugi 

razlog predstavlja ugotovitev, da v obravnavanem primeru prevladujejo mikro ter majhne organizacije, 

ki so v povprečju ozko specializirane. V kolikor študent opravlja PRI v organizaciji, ki v svoji specialnosti 

ne pokriva vsebin modula M3 ter M7, potem obstaja velika verjetnost, da študent ne bo osvojil 

navedenih kompetenc.  
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5.3. Refleksija vpeljave orodja za načrtovanje, izvajanje in spremljanje PRI 
 

Organizatorja PRI in ravnatelja VSŠ smo prosili za refleksijo vpeljevanja orodja za načrtovanje, izvajanje 

in spremljanje PRI. Vsi se strinjajo, da je PRI ključnega pomena za povezovanja gospodarstva z 

izobraževanjem. Na VSŠ so že v preteklih letih posvečali veliko pozornosti kakovosti izvedbe PRI, 

sodelovanje s CPI pri načrtovanju, izvedbi in spremljanju PRI pa je v šolo prineslo še nov pogled. 

Predstavljamo nekaj povzetkov refleksije: 

»Prej smo imeli nabor kompetenc, opredeljenih v katalogih znanj. Za potrebe mentorjev in študentov 

smo nabor nekoliko racionalizirali, vendar je bil seznam kompetenc še vedno dolg in mentorjem težko 

razumljiv. Prepričan sem, da marsikateri mentor zapisa kompetenc ni razumel. Študent je v okviru PRI 

napisal poročilo o praktičnem izobraževanju in ga zagovarjal na izpitu. Mentor pa je ocenil lastnosti in 

odnos do dela posameznega študenta. Nekje na sredini PRI sem opravil obisk na delovnem mestu in se 

na splošno pogovoril s študentom in njegovim mentorjem. Razvito orodje je prispevalo k bolj ciljni 

usmerjenosti načrtovanja, izvedbe in spremljanja PRI. Po novem smo na začetku PRI študenta in 

mentorja seznanili s kompetencami, ki naj jih študent osvoji. Na osnovi danih možnosti in razgovorov 

smo ugotovili, katere kompetence naj bi študent v tem podjetju osvojil.« 

»Ciljna orientiranost že na samem začetku PRI se je izkazala kot izboljšava kakovosti PRI. Vsi deležniki 

smo že na samem začetku spoznali kompetence, ki  jih je možno osvojiti v danem podjetju. Mentor je v 

podjetju poiskal možnosti,  kje in kako bi lahko študent pridobil posamezno kompetenco. Tudi obisk in 

razgovor mentorja in študenta na PRI je potekal bolj ciljno usmerjeno. Imeli smo kratek nabor 

kompetenc in v pogovoru ugotavljali, kaj je študent že dosegel in kaj še mora. Posledično je bilo tudi 

spremljanje in vrednotenje (izpit) PRI bolj ciljno usmerjeno.« 

»Študent je na izpitu PRI zagovarjal osvojene kompetence na PRI.  Ugotavljamo, da je orodje v določeni 

meri prevzelo funkcijo portfolia, saj je študent v procesu PRI izvajal samoevalvacijo glede posamezne 

kompetence. Orodje ocenjujemo kot zelo koristno. Organizatorja PRI, delodajalca ter študenta v večji 

meri usmerja, spodbuja in motivira v samem procesu izvajanja PRI. Služi tudi kot refleksija, 

samoevalvacijsko orodje, kot neke vrste portfolio. Čeprav zahteva več dela in večjo angažiranost 

organizatorja PRI, ima velik potencial.« 

»Vpeljevanje orodja je prispevalo tudi k povezovanju in prehajanju informacij znotraj aktiva, med 

aktivi in celotnim programom. Pri izdelavi orodja je sodeloval celoten strokovni aktiv, s čemer smo vsi 

bolje spoznali, katere so kompetence posameznih modulov v luči PRI. Omogočena je bila tudi povratna 

informacija s strani gospodarstva, lokalnega okolja. Tako lahko vsak predavatelj spozna, katere 

kompetence so podjetjem, kjer se bodo mladi zaposlovali, potrebne. Naslednji korak bi morala biti 

prilagoditev kompetenc industriji ter opustitev kompetenc, ki jih industrija ne potrebuje. Za kakovostno 

izvedbo PRI je bistveno, da se prilagodi realnemu stanju v delovnih organizacijah.«  

Skupaj s predstavniki šole smo ugotovili tudi, da je orodje prispevalo k temu, da je delodajalec na 

podlagi jasno zapisanih kompetenc načrtoval širši nabor delovnih opravil, v katera bo vključil študenta, 

da bo ta dosegel čim več kompetenc. Tu je dejansko orodje znatno prispevalo k spremembi načrtovanja 

in izvajanja PRI. 

Načrti za naprej 

V prihodnje je potrebno orodje revidirati glede na predstavljene rezultate spremljanja. Ugotavljamo, 

da bi bilo smiselno: 
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– nekatere kompetence bolj jasno zapisati ali poenostaviti, enako velja za vprašanja, ki so 

postavljena pri posamezni kompetenci, 

– nekatere kompetence bi bilo smiselno združiti (racionalizacija orodja), 

– smiselno bi bilo pripraviti obrazložitev posamezne kompetence ter kriterije za spremljanje in 

poročanje, po katerih študent pripravi poročilo o PRI, 

– študijo primera bomo ponovili na enaki populaciji študentov, ki so sedaj v 2. letniku. 

Pridobljene rezultate bomo medsebojno primerjali ter dodatno ugotavljali morebitno 

prepletenost na nivoju kompetenc ter na nivoju modulov.  

 

5.4. Ugotovitve 
 

Naša predpostavka, da študentje v realnem delovnem okolju usvajajo kompetence neodvisno od tega, 

ali jih katalogi znanj opredeljujejo v 1. ali 2. letniku, se je potrdila. V primeru študijskega programa 

Informatika je tako največ študentov usvojilo ravno kompetenci (K8 in K14) znotraj modulov (M5, M6 

in M8), ki so predvideni za 2. letnik. 

Ugotavljamo, da je doseganje kompetenc odvisno od delovnega mesta, na katerem študent opravlja 

PRI. Študenti, ki so opravljali PRI v manj specializiranih podjetjih, so dosegali širši nabor osvojenih 

kompetenc. Pri tem pa so ostajali nekako na površju, se niso spuščali v globine. Obratna slika velja za 

študente, ki so opravljali PRI v specializiranih podjetjih. Čeprav so v povprečju osvojili malo število 

kompetenc, so le-te poglobili. Veliko bolj so se spuščali v globino, v procese razumevanje določenih 

vsebin in pojavov, čeprav je šlo za študente 1. letnika.  

Realno je pričakovati, da bo študent v posameznem letniku usvojil do 6 kompetenc. Je pa potrebno 

opozoriti, da vsaj za področje mehatronike velja, da bo v večini primerov študent ves čas PRI ostal na 

istem delovnem mestu. To pa zato, ker je potrebna ena tretjina prakse, da mentor študenta uvede v 

delo. Preostali čas pa je potreben, da študent delo spozna, se odgovorno vključi v proces dela ter je 

delodajalcu tudi v pomoč. Če kot primer vzamemo delovno opravilo konstruiranje naprav, ugotovimo, 

da je to tako kompleksen proces, da študent v času PRI komaj spozna celoten delovni proces (zasnova 

– izdelava – testiranje). Tudi druga opravila na področju mehatronike so podobno zahtevna zato ni 

realno pričakovati, da bo študent na PRI dosegel vse v katalogih znanj opredeljene kompetence. Bo pa 

tiste kompetence, ki zadevajo njegovo delovno mesto, spoznal poglobljeno. 

  



41 
 

6. Zaključek 
 

V sistemskih izhodiščih za pripravo višješolskih izobraževalnih programov je prioritetno izpostavljeno 

prepletanje strokovno-teoretičnega in praktičnega izobraževanja z namenom priprave diplomanta na 

reševanje praktičnih delovnih problemov. V ta namen je v Izhodiščih določeno, da morajo že znotraj 

posameznega modula sodelovati  predavatelji splošnih in strokovno teoretičnih predmetov, 

organizator PRI, študentje in mentorji v delovnih organizacijah. Že v evalvaciji CPI »Izvajanje 

praktičnega izobraževanja (PRI) v višješolskih študijskih programih« smo ugotovili, da PRI nikjer v celoti 

ne poteka tako. Predstavniki šol so navedli, da je v Izhodiščih zamišljena izvedba PRI prezapletena in 

glede na stanje v gospodarstvu nerealna.  

Na osnovi Izhodišč so bili pripravljeni katalogi znanj za PRI, v katerih so zapisane splošne in predmetno 

specifične kompetence ter informativni in formativni cilji. Težava je, ker so ti cilji v različnih programih 

zelo različno zapisani. V nekaterih programih, npr. v programu Mehatronika, je teh ciljev zelo veliko 

(teksta je za več kot 3 strani A4 formata in to v obliki alinej). Tak zapis je za delovne organizacije 

preobsežen, preveč razdrobljen in nerazumljiv, zato ga ne uporabljajo. Delovne organizacije so imele 

zadržke pri sprejemanju študentov na PRI zaradi nerazumevanja zapisanega pa tudi iz razloga, da vseh 

ciljev študentje ne morejo doseči. Dejansko ni realno pričakovati, da bi študent v eni delovni 

organizaciji dosegel vse zapisane cilje v katalogih znanj.  

S ŠC Nova Gorica, Višjo strokovno šolo smo se zato odločili, da bomo pripravili orodje za načrtovanje, 

izvedbo in spremljanje PRI, ki bo realen in uporaben za podjetja in ki bo izboljšal izvedbo PRI. V 

izhodišče priprave orodja smo postavili realno delovno okolje. Na drugo stran smo postavili predmetnik 

izobraževalnih programov za Informatiko in Mehatroniko ter kataloge znanj za PRI. Naša predpostavka 

je bila, da študentje v realnem delovnem okolju osvajajo kompetence neodvisno od tega, ali jih katalogi 

znanj predvidijo v 1. ali v 2. letniku. Zato smo tudi orodje zasnovali tako, da smo v njem združili tako 

kompetence 1. letnika kot kompetence 2. letnika. Primerjava poklicnih standardov, katalogov znanj za 

PRI in orodja za načrtovanje, izvedbo in spremljanje PRI je pokazala, da katalogi znanj za PRI in razvito 

orodje pokrivajo večino opredeljenih področij dela v poklicnih standardih. Težava je le, da se stroka na 

nekaterih področjih zelo hitro spreminja, zato cilji iz KZ ponekod niso več aktualni oz. ne odražajo 

dejanskega stanja. V tem primeru delodajalci od šole pričakujejo, da takšne cilje opusti in predvidi 

kompetence, ki so aktualne. Šola mora zaradi tega nujno stalno spremljati razvoj stroke in to udejanjiti 

tudi v zapisih ciljev PRI oziroma kompetenc, ki jih zapiše za delodajalce. Sistemske rešitve bi morale 

šolo pri tem podpirati. 

Refleksija vpeljave orodja na VSŠ je pokazala, da je orodje prispevalo k bolj ciljni naravnanosti 

načrtovanja, izvedbe in spremljanja PRI. Delodajalci so dobili jasno sliko o tem, kaj mora študent 

osvojiti na PRI. Posledično so študente vključili v širši nabor delovnih nalog, bolj načrtovano so 

spremljali doseganje kompetenc študenta na PRI. Študentje so šli z jasnejšo sliko na PRI glede 

kompetenc, ki jih morajo osvojiti. Med izvedbo PRI so bili bolj osredotočeni na to, katere kompetence 

morajo doseči, kar se pozna tudi v njihovi samorefleksiji o doseženih kompetencah, ki so jo predstavili 

v poročilih o PRI. Orodje je izboljšalo komunikacijo med organizatorjem PRI, podjetjem in študentom. 

Velikokrat se dogaja, da pride organizator v podjetje, kjer so ljudje tako obremenjeni z delovnim 

procesom, da mentor nima časa prebirati obsežne dokumente. Orodje vse te dokumente premišljeno 

povzema in s tem prispeva tudi k časovni učinkovitosti.  

V prihodnje bomo orodje revidirali tako, da bomo nekatere kompetence bolj jasno zapisali ali 

poenostavili, nekatere kompetence pa združili. Študijo primera bomo ponovili na enaki populaciji 

študentov, ki so v šolskem letu 2015/2016 v 2. letniku. Pridobljene rezultate bomo medsebojno 
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primerjali ter dodatno ugotavljali morebitno prepletenost na nivoju kompetenc ter na nivoju modulov. 

S tem nastaja metodologija, ki jo bodo lahko prevzele tudi druge šole za druge izobraževalne programe. 

Sami rezultati spremljanja PRI z razvitim orodjem pa kažejo, da je doseganje kompetenc odvisno od 

delovnega mesta, na katerem študent opravlja PRI. Študenti, ki so opravljali PRI v manj specializiranih 

podjetjih, so dosegali širši nabor osvojenih kompetenc. Obratna slika velja za študente, ki so opravljali 

PRI v specializiranih podjetij. Za slednje velja, da so študentje osvojili manj kompetenc, vendar te bolj 

poglobljeno. S tem, ko so kompetence osvojili bolj poglobljeno, so dosegli večjo izurjenost, aktivnost, 

samostojnost in tudi odgovornost, saj so jim delodajalci zaradi večje izurjenosti zaupali bolj odgovorne 

in bolj samostojne naloge.  To jim je omogočilo tudi večji uvid v globino delovnih in poslovnih procesov. 

Po drugi strani pa je tudi delodajalec dobil bolj jasno sliko o zmožnostih študenta in se je zato lažje 

odločal za morebitno nadaljnje sodelovanje z njim. Po mnenju avtorjev poročila je zato v mnogih 

primerih za študenta boljše, da na opisan način osvoji manj kompetenc in te bolj poglobljeno.  

Po mnenju avtorjev poročila ima PRI preveč podrobno opredeljene cilje. Cilji morajo biti zapisani v 

skrajšani obliki (kot kompetence, delovne operacije, kot izidi delovnega procesa oz. podobno povzeto). 

Trenutno so cilji v KZ zapisani tako, da ne odražajo dejanskih »delovnih operacij« v posameznem 

podjetju, na posameznem delovnem mestu. V kolikor zares želimo povezati podjetja z 

izobraževanjem, je potrebno praktično izobraževanje prilagoditi delovnemu procesu in ne delovni 

proces praktičnemu izobraževanju. 
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8. Priloge 

8.1. Orodje za načrtovanje, izvedbo in spremljanje PRI za področje mehatronike 
 

KOMPETENCA Vprašanja Odgovori 

1. Medosebno in 
poslovno 
komunicira v 
podjetniškem 
okolju 

Katere jezike ste uporabljali za komuniciranje 

na PRIju? (obkroži oz. dopiši) SLO ANJ ITA NEM Drugi:_______________ 

Ali ste med opravljanjem delovne prakse 

uporabljali tuj jezik za:    

 Poslovno komuniciranje (obkroži) DA NE 

 Strokovne vsebine (obkroži) DA NE 

V katerih primerih ste tuj jezik uporabljali za  

 Poslovno komuniciranje 
 

 Strokovne vsebine 

 

2. Uporablja 
programe in 
spletne storitve 
za pisanje 
dokumentacije, 
delo s 
preglednicami in 

Ali ste za potrebe pisanja dokumentacije 

uporabljali kakšne spletne storitve? (obkroži) DA NE 

Ali ste pri pisanju dokumentacije uporabljali 

kakšno spletno platformo, ki omogoča 

hkratno urejanje dokumentov, preglednic ali 

predstavitev? (obkroži) 

DA NE 
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izdelavo 
predstavitev 

 

Katero/katere? 

 

 

Koliko uporabnikov je sodelovalo pri pisanju 

dokumentacije? 

 

Ali ste z uporabo katere od tehnologij za 

sodelovanje urejali dokumente hkrati? (obkroži) DA NE 

3. Določa prvine 
poslovnih 
sistemov in iz 
njih izhajajoče 
stroške. 

Ali ste v okviru PRIja obravnavali osnovne 

sestavine poslovnih sistemov (npr. trženjski 

splet) in iz njih izhajajoče stroške? (obkroži) 

DA NE 

Kaj ste obravnavali? 
 

4. Prepozna 
strukturo 
proizvodnega 
procesa in 
prepozna 
možnosti 
avtomatizacije 
proizvodnih 
obratov. 

Ali ste se seznanili s tipom proizvodnega 

procesa in uporabljeno tehnologijo? 

 

DA NE 

Kako poteka tok materiala in informacij v 

proizvodnem procesu? 

Katere faze proizvodnega procesa ali 

naprave bi avtomatiziral v podjetju kjer ste 

opravljali PRI? 

 

 

 

5. Za podano 
projektno nalogo 
nariše potrebne 
načrte, izbere 

Ali ste sodeloval pri izdelavi projektne 

naloge? 

 

DA NE 
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ustrezno 
opremo, poda 
okvirne stroške, 
poišče potrebno 
tehnično 
dokumentacijo 
in izdela 
terminski plan 
za projektno 
nalogo. 

Kakšna je bila vaša naloga v tem 

projektu? 

Katere sheme in načrte ste risali? 

Ali ste izbrali opremo? Katero? 

Ali ste izdelali stroškovne kalkulacije? 

Ali ste izdelali terminski plan 

 
 

 

 

6. Sodeluje pri 
priklopu krmilnih 
signalov, 
senzorjev in 
motorjev. 

Ali ste sodelovali pri procesu ožičenja 

krmilja? 
DA NE 

Katere I/O enote ste priključevali? 

Kako si v krmilni omari prostorsko 

razporedil  elemente krmilja? 

Kako ste označevali vodnike? 

Kako ste barvno kodiral ožičenje? 

Kakšne vrstne sponke ste uporabljali? 

Katere elemente za ožičenje in orodja ste 

uporabili? 

Kako ste testirali priklop elementov? 

 

 

7. Priključi digitalne 
in/ali analogne 
vhode in izhode 
na PLK. 

Ali ste sodeloval pri ožičenju PLK? 

 
DA NE 

Kako ste označevali vhodne in izhodne 

vodnike? 

Kakšne vrstne sponke ste uporabljali? 

Katere elemente za ožičenje in orodja ste 

uporabili? 

 

8. Na obstoječi 
napravi ali 

Ali ste delali na napravi ali proizvodni 

liniji? 
DA NE 
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proizvodni liniji 
razpozna 
komponente 
krmilja; analizira 
delovanje 
krmilja; sodeluje 
pri odkrivanju, 
lociranju in 
odpravljanju 
napak;  predlaga 
izboljšave 
krmilja in 
sodeluje pri 
morebitni 
realizaciji 
izboljšav 
proizvodne linije. 

Ali ste sodelovali pri vzdrževanju ali 

prenavljanju naprave? 
DA NE 

Kateri tip krmilja uporablja naprava? 

Katere komponente krmilja ste 

prepoznali? 

S katerimi orodji ste odkrivali in locirali 

napake v napravi? 

Kateri programsko opremo ste pri tem 

delu uporabljali? 

Katere rešitve ste predlagali za 

izboljšanje delovanja? 

 

 

9. Na podlagi 
zahtev za 
izvedbo manj 
zahtevnega 
krmilja naprave 
(električnega, 
pnevmatičnega 
ali 
hidravličnega) 
zasnuje vezalni 
plan krmilja, 
preveri 
delovanje s 
pomočjo 
simulacijskih 
orodij, odpravi 
morebitne 
napake, 
predlaga in 
sodeluje pri 
realizaciji 

Ali ste sodelovali pri projektiranju krmilja? 

 
DA NE 

Katero vrsto krmilja ste uporabili? 

Kako ste izbrali elemente krmilja? 

Kateri programsko opremo si uporabljal 

za načrtovanje in simulacijo? 

Kako ste odpravil napake in optimirali 

delovanje krmilja? 
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izboljšave 
krmilja. 

10. Napiše program 
za manj 
zahtevno 
kombinacijsko 
ali koračno 
krmilje, ga 
preizkusi, 
odpravi 
morebitne 
napake, 
predlaga in 
izvede 
izboljšave 
programa. 

Ali ste programiral PLK? 
DA NE 

Kakšno vrsto krmilja ste uporabili? 

Kateri programsko opremo  ste 

uporabljali? 

Katero programsko metodo ste uporabili? 

Kako ste testirali delovanje krmilja? 

 
 

11. na dejanski 
proizvodni liniji: 

- razpozna 

komponente 

delovne celice 

- določi signale za 

povezavo med 

delovnimi celicami 

- določi povezave s 

sosednjimi 

delovnimi celicami 

- diagnosticira, 

locira in sodeluje pri 

odpravi okvar 

- določi 

identifikacijske 

parametre krmilno-

regulacijske proge 

Ali ste sodelovali pri avtomatizaciji 

proizvodne celice ali regulacijske proge? 

 

DA NE 

Katere naprave sestavljajo linijo? 

Kakšne vhodno / izhodne signale 

uporablja za komunikacijo s sosednjimi 

celicami? 

Katere procesne veličine uporablja 

regulacijska proga? 

Kateri regulator je uporabljen na 

regulacijski progi? 

Katero področno vodilo se uporablja za 

povezavo? 
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12. Sodeluje pri 
programiranju 
sistema 

Ali ste sodelovali pri programiranju 

sistema? 

 

DA NE 

Katere dele sistema ste programirali? 

Kateri programsko opremo ste 

uporabljali? 

Katera področna vodila uporablja sistem? 

 

 

 

13. Za industrijski 
krmilnik, ki krmili 
proces pripravi 
predlog 
povezave na 
nadrejeni PC, in 
pripravi grafično 
podlago za 
daljinski nadzor 
procesa. 

Ali ste sodeloval pri pripravi daljinskega 

nadzora procesa? 

 

DA NE 

S katerim področnim vodilom je PLK 

povezan z nadrejenim PC? 

Kateri programsko opremo ste uporabljali 

za izdelavo sistema SCADA? 

 

14. Z električnimi in 

mehanskimi 
merilnimi 
napravami 
izmeri procesne 
veličine. 

Ali ste sodelovail pri merjenju procesnih 

veličin? 

 

DA NE 

Katere procesne veličine ste merili? 

Katere merilne instrumente ste 

uporabljali? 

Katero programsko opremo ste pri tem 

uporabljali? 

Kako ste analizirali rezultate meritev? 
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15. Izdela procesno 
shemo in 
uporabi simbole 
za označevanje 
procesne 
instrumentacije. 

Ali ste sodelovali pri izdelavi procesne 

sheme? 

 

DA NE 

Kakšen pretočni diagram ste narisali? 

Katere simbole ste uporabljali? 

Kako ste označevali procesno 

instrumentacijo? 

 

16. Analizira in 
konstruira 
procesni merilni 
sistem in izbere 
ustrezni senzor 
na merilnem 
mestu, predlaga 
ustrezne 
vmesnike z 
računalnikom in 
izdela merilno 
verigo, s 
pomočjo 
programske 
opreme sestavi 
nadzorni sistem 
tega procesa. 

Ali ste uporabljali procesni merilni 

sistem? 

 

DA NE 

Kateri procesni merilni sistem je 

študent analiziral ali konstruiral? 

Katere senzorje ste izbrali ? 

Po katerem kriteriju ste jih izbirali? 

Opišite delovanje merilne verige in 

nadzornega sistema? 

 

 

 

17. Sodeluje pri 
pripravi 
robotskih 
programov 

Ali ste sodelovali pri programiranju 

Industrijskih robotov (IR)? 

 

DA NE 
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Kateri IR ste programirali? 

Kako ste generirali gibanje robota? 

Kateri programski jezik ste uporabljali? 

Kateri programsko opremo ste 

uporabljali za programiranje in 

simulacijo? 

 

 

18. z uporabo CAM 
programskega 
paketa opravi 
generiranje CNC 
programa kot 
osnove za 
programiranje 
avtomatiziranih 
računalniško 
vodenih strojev 

Ali ste programirali CNC naprave? 
DA NE 

Kako ste pripravil operacijski list? 

Katera orodja ste izbrali? 

Kako ste določil tehnološke parametre? 

Kako ste izbrali izhodišče programa? 

Kateri SW ste uporabil za pisanje 

programa in simulacijo? 

 

 

19. sodeluje pri 
izdelavi izdelkov 
na CNC strojih 
nadzorni sistem 
tega procesa 

Ali ste delali na CNC stroju? 
DA NE 

Kako ste prenašali program na CNC 

stroj? 

Kako je potekalo umerjanje orodij? 

Kako ste kontrolirali ključne mere 

obdelovanca? 

 

 

20. OSTALO Opišite druge delovno specifične 

kompetence, ki so značilne za podjetje ali 

delovna mesta na katerih ste opravljali 

praktično izobraževanje npr. delovanje 

prilagojeno kulturi organizacije 
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8.2. Orodje za načrtovanje, izvedbo in spremljanje PRI za področje informatike 
 

KOMPETENCA Vprašanja Odgovori 

5. Medosebno in 
poslovno 
komunicira v 
podjetniškem 
okolju 

Katere jezike ste uporabljali za komuniciranje 

na PRIju? (obkroži oz. dopiši) SLO ANJ ITA NEM Drugi:_______________ 

Ali ste med opravljanjem delovne prakse 

uporabljali tuj jezik za:    

 Poslovno komuniciranje (obkroži) DA NE 

 Strokovne vsebine (obkroži) DA NE 

V katerih primerih ste tuj jezik uporabljali za  

Poslovno komuniciranje 

 

 

 

 

Strokovne vsebine 

 

 

6. Uporablja 
programe in 
spletne storitve 
za pisanje 
dokumentacije, 
delo s 
preglednicami 

Ali ste za potrebe pisanja dokumentacije 

uporabljali kakšne spletne storitve? (obkroži) DA NE 

Ali ste pri pisanju dokumentacije uporabljali 

kakšno spletno platformo, ki omogoča hkratno 

urejanje dokumentov, preglednic ali 

predstavitev? (obkroži) 

DA NE 
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in izdelavo 
predstavitev 

 

Katero/katere? 

 

 

Koliko uporabnikov je sodelovalo pri pisanju 

dokumentacije? 

 

Ali ste z uporabo katere od tehnologij za 

sodelovanje urejali dokumente hkrati? (obkroži) DA NE 

7. Določa prvine 
poslovnih 
sistemov in iz 
njih izhajajoče 
stroške. 

Ali ste v okviru PRIja obravnavali osnovne 

sestavine poslovnih sistemov (npr. trženjski 

splet) in iz njih izhajajoče stroške? (obkroži) 

DA NE 

Kaj ste obravnavali? 

 

8. Analizira 
hitrost 
delovanja 
komponent 
računalniških 
sistemov 

Ali ste v okviru PRI analizirali komponente 

računalniških sistemov? (obkroži) 
DA NE 

Ali ste pri svojem delu ocenili zmogljivost 

računalniških komponent? 

 

 

 

Ali ste ocenili pomanjkljivosti in predlagali 

nadgradnjo računalniških sistemov? 
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9. Namešča, 
nastavlja in 
uporablja 
operacijske 
sisteme; 

Ali ste v okviru PRIja nameščali ali nastavljali 

kakšen operacijski sistem? (obkroži) 

 

DA NE 

Katere operacijske sisteme ste uporabljali na 

PRI (označi vse): Windows XP, Vista, 7, 8, 

8.1; Android, iOS, Linux, drugo? 

 

Katere nastavitve operacijskih sistemov ste 

opravljali? 

 

10. Uporablja 
različne 
protokole in 
storitve za 
komunikacijo 
preko spleta 

Ali ste poleg http protokola uporabljal tudi 

https protokol pri delu s spletom? (obkroži) 
DA NE 

Ali ste analizirali uporabljena digitalna potrdila 

pri delu s https protokolom? (obkroži) 
DA NE 

Ali ste analizirali zaupanja vredna izhodiščna 

potrdila na računalnikih? (obkroži) DA NE 

11. Namešča in 
konfigurira 
strojno in 
sistemsko 
programsko 
opremo 

Katero programsko opremo ste uporabljali na 

PRI?  

 

Kakšno programsko opremo uporabljajo v 

podjetju, kjer ste opravljali PRI? 

 

Kaj je bil namen naloge, za katero ste 

uporabili programsko opremo?  
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Ali ste programsko opremo nameščali in 

nastavljali sami? 

 

Koliko sistemskih inženirjev vzdržuje 

sistemsko programsko opremo? 

 

Katero sistemsko programsko opremo 

uporabljajo v podjetju? 

12. Konfigurira 
požarni zid in 
uporablja 
zaščitno 
opremo 

Ali ste v okviru PRI uporabljali kakršno koli 

programsko opremo za zaščito sistemov? 
(obkroži) 

DA NE 

  

Katero in za kaj? 

 

 

13. Namešča 
operacijske 
sisteme znotraj 
orodij za 
virtualizacijo 

Ali ste v okviru PRI uporabljali kakšna orodja 

za virtualizacijo? (obkroži) 
DA NE 

 

Kaj ste virtualizirali?  

 

Katero programsko opremo ste uporabljali za 

virtualizacijo?  

 

 

Ali v podjetju uporabljajo katero od oblačnih 

storitev za virtualizacijo (Azure, Amazon)? 
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14. Izdela 
preprosto 
aktivno spletno 
stran 

Ali ste v okviru PRI izdelali pasivno spletno 

stran? (obkroži) 
DA NE 

Ali ste v okviru PRI izdelali aktivno spletno 

stran? (obkroži) 
DA NE 

 

Katera orodja ste uporabili za izdelavo 

pasivne/aktivne spletne strani? 

 

15. Načrtuje in 
izdela 
preprosto 
zbirko 
podatkov 

Ali ste v okviru PRI izdelali kakršnokoli zbirko 

podatkov? (obkroži) 
DA NE 

V okviru katerega sistema za upravljanje zbirk 

podatkov ste izdelali zbirko podatkov? 

 

16. Upravlja zbirko 
podatkov 

Ali ste v okviru PRI poizvedovali po zbirki 

podatkov? (obkroži) 
DA NE 

Ali ste naleteli na morebitne težave pri iskanju 

podatkov po zbirki? (obkroži) 
DA NE 

 

Katera orodja ste uporabili za iskanje 

podatkov po zbirki? 

 

 

17. Izdela 
programske 

Ali ste v okviru PRI napisali računalniški 

program? (obkroži) 
DA NE 
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rešitve v 
programskem 
jeziku 

V katerem programskem jeziku ste izdelali 

računalniški program? 

 

Katera orodja ste uporabili za izdelavo 

računalniškega programa? 

 

18. Testira 
programske 
rešitve 

Ali ste testirali (preizkušali) pravilnost 

delovanja aplikacij? (obkroži) 
DA NE 

Katero aplikacijo? 

 

 

S kakšnim naborom testnih podatkov je 

potekalo testiranje? 

 

S kolikimi nabori podatkov je potekalo 

testiranje? 

 

19.  OSTALO Opišite druge delovno specifične kompetence, 

ki so značilne za podjetje ali delovna mesta 

na katerih ste opravljali praktično 

izobraževanje npr. delovanje prilagojeno 

kulturi organizacije 
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