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POVZETEK
V magistrskem delu je prikazan management na primeru Srednje šole za gostinstvo in
turizem Maribor. Na opazovanem primeru smo opredelili delo ravnatelja z vidika
pedagoga in z vidika poslovnega managerja. Prikazali smo različne kriterije učinkovitosti,
ki so pomembni za management v šolstvu in rezultate, ki jih lahko dosega šola v sklopu
dobrega managementa. V povezavi s tem želimo prikazati kompleksnost ravnateljevih
nalog in katero smer ravnatelj glede na situacijo izbere: ali obravnava situacijo po
managerski poti ali po pedagoški poti. V prvem delu magistrske naloge bomo natančneje
opredelili, kaj sploh je management in kakšna je razlika med managementom v javnem
in zaseben sektorju. Po začetnih opredelitvah managementa bomo razdelali razliko med
managementom v gospodarstvu in izobraževanju. Obdelali bomo tudi participativni
model managementa v šolstvu ter ugotavljali, zakaj se ta model v zadnjih letih v šolstvu
vedno bolj uveljavlja. Nato bomo skozi zakonodajo opredelili ravnateljeva dela in pogoje,
katerim mora zadostiti, da lahko opravlja funkcijo ravnatelja. Pomemben del celotne
magistrske naloge pa je tudi delitev ravnateljevih del, in sicer na pedagoška dela in
managerska dela. V tem delu bomo bolje spoznali njegov pedagoški in managerski
pristop vodenja šole kot »podjetja«. V zaključnem delu magistrske naloge pa bomo
predstavili Srednjo šolo za gostinstvo in turizem Maribor, njeno vizijo, poslanstvo in
organiziranost. Za zaključek magistrske naloge bomo analizirali managerske pristope na
omenjeni šoli.

Ključne besede: management, izobraževanje, vodenje, pedagoška dela, managerska dela

ABSTRACT
The Master' s degree shows the management on the example of the Secondary School
for Catering and Tourism Maribor. At the observed example we defined the work of the
principal as a teacher and as a business manager. We showed different performance
criteria that are important for the management of education, and results the school can
reach as part of a good management. In this connection, we would like to show the
complexity of the principal' s tasks, as well as principal's choice depending on the
situation: handling the situation managerially or pedagogically.
The first part of the master's thesis defines precisely what the management is and the
difference between management for public and private sector. After the initial
identification of management, the difference between business management and
education management is elaborated. We will process a participatory model of
management in education and established why, in recent years, this model is gaining
ground in the field of education. Then we define manager's work and the conditions
through legislation, which must be met in order to perform the function of principal. An
important part of the overall master's thesis is a division of the principal's work, the
pedagogical work and managerial work. In this section, we will understand better his
teaching and managerial approach of managing school as "company". In the final part
of the master's thesis, we present the Secondary School for Catering and Tourism
Maribor, its vision, mission and organization. At the very end of the master's thesis we
analyze the managerial approaches at the school mentioned.

Keywords: management, education, leading, pedagogical work, managerial work
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1 OPREDELITEV PODROČJA IN OPIS PROBLEMA
Management je najpomembnejša prvina dobrega podjetja in ključni element za dvig
kakovosti in zadovoljevanja svojih strank. Management pomeni koordiniranje poslovnih
aktivnosti, ki kasneje zagotavljajo učinkovito in uspešno organizacijo. Dober manager to
dosega s svojim znanjem vodenja in usmerjanja zaposlenih, povečevanje njihovih
sposobnosti, znanj ter veščin. Vodenje je glavna naloga managementa, namen vodenja
je vpliv na zaposlene, ki naposled z dobrim vodenjem dosegajo cilje organizacije. Vodenje
je proces vplivanja na posameznika ali skupino z zastavljenimi smernicami, da dosežejo
cilje , ki jih narekuje organizacija.
Management je bil prvotno prvina zasebnega sektorja, vendar se je s spreminjanjem
okolja tudi javni sektor zavedel, da potrebuje dober management za boljše vodenje in
večjo učinkovitost. V primerjavi z javno administracijo se javni management loči po tem,
da javna administracija deluje v zavetrju zakonitosti javnega sektorja, javni management
pa temelji na isti predpostavki kot zasebni management, in sicer na uspešnem in
učinkovitem doseganju zastavljenih ciljev javne organizacije. Številni strokovnjaki so
managementu javnega sektorja pripisali kratko življenjsko dobo, vendar se je
management javnega sektorja dobro utrdil in dosega dobre rezultate.
Slovenske srednje šole se v današnjem času soočajo s številnimi novimi izzivi, ki jih
prinaša trg »izobraževanja«. Okolje je postalo spremenljivo in nestanovitno, zato se mora
šola prilagajati trenutnim razmeram, ki jih prinaša to okolje. Zaradi teh spremenljivosti
se je toliko bolj okrepil management, ki je potreben za dobro vodenje šole in ohranjanje
šole na trgu. Najbolj potreben za dober management je ravnateljev pristop. Ravnatelj
mora uravnotežiti svoj managerski pristop do šole in pedagoški pristop do zaposlenih na
šoli.
Meje med managementom in pedagoškim vodenjem ni mogoče potegniti tako, da bi
lahko ločil naloge managerja in pedagoškega vodja. Tudi številni strokovnjaki in
predavatelji, ki izobražujejo ravnatelje za njihovo funkcijo, niso opredeljeni, kateri pristop
je bolj relevanten. V bistvu se ravnateljev pristop, v katero funkcijo se bo poglobil,
odvisen od sistema in številnih spreminjajočih se ideoloških in kulturnih razmer v širšem
družbenem okolju, v katero je ravnatelj v tistem trenutku postavljen. Glede na naše
razmere v tem okolju mora ravnatelj okrepiti svojo managersko funkcijo, vendar hkrati
ne sme zapostaviti pedagoške funkcije do svojih zaposlenih.
Strokovnjaka, Caldwella in Spinks, menita, da ravnatelj postane pravi vodja le v
samoupravnih šolah, v katerih si lahko sam oblikuje lastno vizijo šole, spodbuja svoje
sodelavce v soodločanje in s tem krepi pripadnost zaposlenih do šole, v kateri poučujejo
in so zaposleni. Pri tem lahko ravnatelj ustrezno razporedi naloge med zaposlene in si s
tem zagotovi več časa za opravljanje funkcije pedagoškega vodje.
Naloge, ki jih mora ravnatelj opraviti kot pedagoški vodja so raznovrstne. Predvsem pa
se ukvarja z vprašanji vzgojno-izobraževalnega dela. Njegove naloge obsegajo razgovore
s sodelavci, strokovnimi delavci, hospitacije pri urah profesorjev, vodenje strokovnega
4

zbora šole. Kljub širokemu spektru pedagoških nalog pa se lahko vse te naloge strnejo v
tri glavne skupine, to so planiranje, spremljanje in koordiniranje ter analiziranje in
ocenjevanje.
Vprašanje je, če je smiselno spodbujati, da je ravnatelj bolj pedagoški vodja, saj bi se
moralo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport odločiti, katerim smernicam
vodenja bodo sledili. Vse do trenutka, ko bo ministrstvo ranateljem prenehalo
predpisovati administrativne naloge in jim prepuščati skrb za šolo kot zgradbo; tako
dolgo se ne more pričakovati, da se bo ravnatelj posvetil pedagoškemu vodenju, ampak
bo ohranil v večini managerski pristop vodenja šole, v kateri deluje.
Ravnatelj mora pripraviti letni delovni načrt, ki je osrednji dokument, s katerim se
zagotavlja vzgojno-izobraževalno in drugo delo, ki je določeno z zakonom. Pregleden in
operativen delovni načrt šole omogoča načrtno uresničevanje, sprotno spremljanje in
vrednotenje opravljenih nalog šole. V letnem delovnem načrtu ravnatelj tudi navede
vizijo in poslanstvo šole, kar lahko izenačimo s podjetji v zasebnem sektorju, saj ima
vsako podjetje tudi vizijo in poslanstvo, po katerem se ravna na svoji poslovni poti.
Za tematiko magistrske naloge sem se odločila, da bom preučila, kateri pristop ravnatelja
je boljši za šolo, ali je pozitivneje, da je ravnatelj manager ali pedagog. Omenila bom tudi
svoj osebni motiv za izdelavo te magistrske naloge, saj sem v času pisanja magistrske
naloge zaposlena na Srednji šoli za gostinstvo in turizem Maribor in se lahko bolj
natančno in na resničnem primeru poglobim v ravnateljev pristop do svojega poklica.
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1.1 NAMEN IN CILJI DELA

1.1.1 NAMEN MAGISTRSKE NALOGE
Namen magistrske naloge je opredeliti in raziskati vlogo ravnatelja kot managerja v šoli
in vlogo pedagoškega vodje v šoli. Opredeliti želimo tudi različne kriterije učinkovitosti,
ki so pomembni za management v šolstvo in rezultate, ki jih lahko dosega šola v sklopu
dobrega managementa. Poleg tega želimo prikazati kompleksnost nalog, ki jih opravlja
ravnatelj in v katero smer se ravnatelj poglobi glede na nastalo situacijo; ali se poglobi
po managerski poti ali po pedagoški poti. To bo predstavljalo tudi našo največjo
težavnost, ki bo pestila ravnatelja omenjene srednje šole. Na podlagi te težavnosti bomo
preizkusili novi managerski koncept, ki bo razdelil managerske naloge in pedagoške
naloge ravnatelja. Preučili bomo tudi možnost, ali je najboljša možna rešitev, da se
ravnatelj osredotoči samo na managerske naloge in vse svoje pedagoške naloge prepusti
podravnatelju, katerega si je sam izbral in mu zaupa.
1.1.2 CILJI MAGISTRSKE NALOGE
Glavni cilji naše magistrske naloge so:


Preučiti management v javnem sektorju in šolstvu,



predstaviti ravnateljevo vlogo v šoli,



preučiti uspešnost ravnateljevega vodenja na izbrani srednji šoli,



preučiti možne rešitve med managerskim in pedagoškim vodenjem,



predstaviti optimalno rešitev za najbolj uspešno vodenje šole.

1.2 PREDPOSTAVKE IN OMEJITVE MAGISTRSKEGA DELA
Predpostavljamo, da bomo podatke pridobili iz domače in tuje literature. Prav tako
predvidevamo, da bomo praktične podatke pridobili na izbrani srednji šoli, kjer bomo
preučili rešitve med managerskim in pedagoškim vodenjem šole. Predpostavljamo, da je
managerski pristop pri vodenju srednješolskega zavoda veliko boljši kot pedagoški
pristop in da je treba managersko in pedagoško vodenje razdeliti med poglavitne naloge
ravnatelja in njegovega namestnika, podravnatelja. Menimo, da bodo vsi podatki, ki jih
bomo pridobili resnični, zanesljivi in točni.
V magistrski nalogi bomo upoštevali več omejitev. Kot vsebinsko omejitev bi omenili naše
znanje in izkušnje, ki so na tem področja omejene, zato bomo informacije in podatke
črpali iz domače in tuje literature. Omejitev vidimo tudi v tuji literaturi in strokovnih
izrazih. Prav tako moramo upoštevati omejitev pri dostopnosti vseh podatkov, ki jih bomo
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pridobili na izbrani srednji šoli, saj so nekateri izbrani podatki zaupni in jih brez dovoljenja
ne smemo objavit.

1.3 METODE RAZISKOVANJA
V magistrskem delu »Ravnatelj – manager ali pedagog« bomo uporabili naslednje
metode raziskovanja:


Poslovna raziskava – smo mnenja, da bodo podatki, ki jih bomo preučili, imeli
lastnosti poslovne vsebine,



deskriptivno metodo raziskovanja – to metodo bomo uporabili za natančno
opisovanje in podajanje kriterijev učinkovitosti, ciljev in poslovnih modelov,



deduktivna metoda – s to metodo bomo na osnovi teoretičnih izhodišč prišli do
določenih spoznanj, te pa bi lahko bile podlaga za določene izboljšave na
področju managementa na izbrani šoli,



metoda kompilacije – uporabili jo bomo za podajanje ugotovitev, spoznanj in
stališč s področja managementa,



metoda klasifikacije – uporabili jo bomo za prikaz ciljev, ki jih ima izbrana srednja
šola in načine vodenja skozi odnos manager - pedagog,



v magistrski nalogi bomo prikazali študijo primera in sicer case study.
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2 MANAGEMENT
Kovač (2004) razlaga, da ima literatura, ki se ukvarja s pojmom management, je zelo
obsežna, definicije posameznih avtorjev pa zelo raznolike. Te raznolike definicije
managementa imajo ogromno elementov, ki so jim skupni. Elementi, ki najbolj pogosto
nastopajo v definicijah managementa so: doseganje ciljev, proces in viri ( človeški). Tako
lahko specificiramo, »da je management proces v katerem s pomočjo resursev dosegamo
cilje«. Definicija, ki smo jo speficicirali drži, vendar je preveč splošna, da iz nje ne
razberemo, kako bi dosegli zastavljene cilje. Na podlagi tega pa moramo poiskati in
opredeliti način, kako bi dosegli te cilje.
Management je evolucijski proces. Gre že za staro idejo, obstoječo že v prazgodovini.
Skozi stoletja in tisočletja najdemo enake koncepte kot danes, na primer oddelčenje,
ukazovanje in nadzor, različne oblike organizacije in s tem managementa (Dessler 2001).
Management je po mmnenju nekaterih najpomembnejše »odkritje« 20. stoletja. Vsaka
organizacija potrebuje ljudi, ki jih imenujejo managerji, da dokončajo naloge
managementa, ki so specifične: planiranj, organiziranje, povezovanje, nadziranje,
razvijanje človeških potencialov. Management so naloge in cilji, management je
znanstvena disciplina, management so tudi ljudi in ravnanje z ljudmi (Ducker 2001).
Spet drugi opredeljujejo management kot delovanje s človeškimi, fizičnimi in finančnimi
viri za doseganje organizacijskih ciljev z izvajanjem funkcij planiranja, organiziranja,
vodenja in nadzorovanja (Megginson et. al. 1992).
Že Henri Fayol tako omenja pet temeljnih funkcij managementa:
1. Funkcija načrtovanja
2. Funkcija organiziranja
3. Funkcija poveljevanja (komandiranja)
4. Funkcija koordiniranja
5. Funkcija nadzorovanja (Dessler 2001)
Poleg tega avtorji opredeljujejo management kot sestavo štirih temeljnih funkcij
(Dimovski in Penger 2008). To so:


Planiranje, ki se ukvarja z definiranjem ciljev za doseganje rezultatov ter za
odločanje, katere naloge je potrebno uresničiti in katere resurse bomo
potrebovali za uresničitev teh ciljev.



Organiziranje, ki po navadi sledi za planiranjem in kaže na to kako organizacija želi
uresničiti postavljene cilje.
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Vodenje, opredeljuje, da se ustvati skupna kultura in vrednota organizacije. Tukaj
se morajo v organizaciji komunicirat, da se dosežejo cilji, zraven tega pa se mora
ustvariti dobro voljo, da zaposeleni dosegajo čim boljše dosežke.



Kontroliranje, ki nadzira aktivnosti zaposlenih in preverja ali je organizacija na
poti k uresničitvi vseh svojih ciljev.

Če splošno pregledamo, kaj je management, lahko rečemo, da je management
planiranje, organiziranje, vodenje in kontroliranje dela v organizaciji. Tako je potrebno
vse te naštete naloge opravljati. Cilji organizacije dajejo managementu vodila in
usmeritve za vodenje procesov v organizaciji. Management bi lahko opredelili tudi kot
ustvarjalno reševanje problemov, ki se pojavljajo pri planiranju, organiziranju, vodenju in
pregledovanju razpoložljivih resursov pri doseganju ciljev poslanstva in razvoja
organizacije (Možina et. al. 2002).
Management ima tudi svoje aktivnosti, ki jih opredeljuje Megginson (1992). Deli jih na
osebne aktivnosti, tehnične aktivnosti, upravljalne aktivnosti in medsebojno vplivne
aktivnosti.


Osebne aktivnosti so aktivnosti vodenja svojega časa, razvijanje svoje kariere.



Tehnične aktivnosti se nanašajo na delo z orodjem, reševanje tehničnih
problemov, izvajanje tehničnih funkcij.



Upravljalne aktivnosti so aktivnosti obdelovanja administracije, spremljanja
postopkov, upravljanje z razpoložljivim proračunom, ki se nanaša na organizacijo
in s katerim v zvezi mora sprejeti management ustrezne odločitve.



Medsebojno vplivne aktivnosti se delijo na medčloveške vloge, informacijske
vloge in odločitvene vloge. Medčloveška vloga je lahko vloga voditelja, vloga
sodelovanja ali vloga lutke. Informacijska vloga je lahko vloga spremljanja, vloga
govornika. Odločitvena vloga je lahko vloga podjetnika ali vloga pogajalca.
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Slika 1: Aktivnosti managementa (Megginson 1992)
OSEBNE
AKTIVNOSTI

TEHNIČNE
AKTIVNOSTI

UPRAVLJALNE
AKTIVNOSTI
MEDSEBOJNO
VPLIVNE
AKTIVNOSTI
MEDČLOVEŠKE
VLOGE

INFORMACIJSKE
VLOGE

ODLOČITVENE
VLOGE

Možina (2002) opredeljuje sodobni management kot mentalno dejavnost zaposlenih v
sistemu organizacije. Management usmerja in povezuje vse podsisteme, zato predstavlja
najpomembnejši podsistem v celotni organizaciji. Na poladi tega pa opredelimo
dejavnosti managementa, ki so naslednje:






koordinacijo materialnih, finančnih ter človeških virov s cilji podjetja,
povezovanje podjetja z okoljem od zunaj in odzivanje na družbene potrebe,
razvoj vzdušja v podjetju, kar pomaga doseganje skupnih in individualnih ciljev,
uspešno opravljanje nalog (opredeljevanje ciljev, pridobivanje virov, načrtovanje,
izvajanje, organiziranje, kontroliranje, spremljanje),
izvrševanje različnih dejavnosti, ki temeljijo na informacijskih, razvojnih in
odločitvenih dejavnosti.
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Slika 2: Dejavnosti sodobnega managementa v organizaciji (Možina 2002)

MANAGEMENT

USKLAJEVANJE VIROV
(ČLOVEŠKI, MATERIALNI,
FINANČNI ) S CILJI
ORGANIZACIJE

POVEZOVANJE
ORGANIZACJE Z ZUNANJIM
OKOLJEM

RAZVIJANJE
ORGANIZACIJSKEGA
VZDUŠJA IN PRIMERNE
ORGANIZACIJSKE KULTURE

OPRAVLJANJE NALOG
NAČRTOVANJA,
ORGANIZIRANJA, VODENJA
IN KONTROLIRANJA

OPRAVLJANJE POSLOVNE
DEJAVNOSTI - ODLOČANJE,
SKRB ZA USPEŠNOST IN
RAZVOJ ORGANIZACIJE

OKOLJE

Rue in Byars (1992) navajata drugih pet funkcij managementa:


Načrtovanje, kjer se določijo cilji s katerimi se bodo ukvarjali v prihodnosti ter kaj
vse morajo narediti za dosego teh ciljev. Večinoma nastavijo tudi podcilje, kateri
jih pripeljejo do uresničitve glavnega cilja,



organiziranje vseh aktivnosti v podjetju,



osebje in kader; v tej funkciji manager določa človeške vire, ki so potrebni. Poleg
tega pa pridobiva, izbira, usposablja in razvija človeške vire,



vodenje, kjer manager usmerja človeško vedenje do izpolnitve ciljev,



nadziranje, kjer se meri uspešnost poti proti ciljem, določajo se vzroki zaradi
oddaljitve, če do nje prihaja ter sprejemajo popravne ukrepe kjer je potrebno.
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Slika 3: Management in njene funkcije (Rue in Byars 1992)

FUNKCIJE
MANAGEMENTA

NAČRTOVANJE

ORGANIZIRANJE

OSEBJE, KADER
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VODENJE

NADZIRANJE

2.1 MANAGEMENT V JAVNEM SEKTORJU
Organizacijsko-upravna smer management opredeljuje kot vir organiziranja in
opravljanja in manj vodenja. Poznamo pet najvažnejših funkcij managementa, ki jih je
opredelil Fayol, in sicer (Fayol v Stare 2006):


Planiranje – s planiranjem opredelimo načine in cilje, ki so pomembni za
delovanje;



Organiziranje - materialnih, človeških virov ter ustvarjanje dobrih odnosov med
sodelavci, da se lažje izvedejo načrti in se tako dosežejo zastavljeni cilji;



Ukazovanje - manager mora imeti vpliv na zaposlene in jih tako ustrezno
usmerjati in motivirati, da opravijo svoje naloge in podjetje s tem doseže
zastavljene cilje. Ukazovanje lahko opredelitmo tudi kot zapovedovanje in
vodenje poslovanja. Ukazovanje lahko imenujemo tudi management človeških
virov;



Nadziranje in usklajevanje - tukaj se analizira doseganje cilje in kotrola s katerimi
se cilji dosežejo;



na podlagi naštetega pa moramo ukrepati z usteznimi zadevami.

Procesi sprememb v javnem sektorju vedno bolj spominjajo na dogajanja v velikih
gospodarskih korporacijah, vendar imata javni in zasebni sektor drugačno poslanstvo in
motiv svojega delovanja, zaradi česar popolna in nekritična aplikacija podjetniških načel
v javno upravo ni na mestu. Gre za prevlado načela zakonitosti nad načelom učinkovitosti
delovanja javne uprave in zadovoljevanje javnega interesa pred ekonomsko uspešnostjo
ali celo dobičkonosnostjo. Meje usmerjenosti k uporabniku določa javni interes, saj javna
uprava včasih svojo kakovost izkaže tako, da uporabnika ne zadovolji (Kovač P. 2004).
Novi javni management, kot navaja Žurga (2001), sestavljajo naslednji elementi:


usmerjenost k uporabnikom,



usmerjenost k rezultatom,



prenova delovnih procesov,



nova organiziranost in novi načini vodenja,



uvajanje novih delovnih metod in preoblikovanje delovnega mesta,



povečanje učinkovitosti in uspešnosti,



delegiranje in povečanje avtonomije,
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prenos izvajanja posameznih nalog zunanjim izvajalcem,



opredelitev in razmejitev odgovornosti ter



vzpostavitev tekmovalnosti.

Značilnosti glavnih elementov univerzalnega modela novega javnega managementa, ki
se nanašajo na celotni javni sektor so (Falconer 1997):
1. Profesionalni management
Ljudje, ki so na vodilnih položajih v javnem sektorju, so ˝aktivni˝ managerji in ne
˝reakcionarni˝ birokrati. Sodoben javni oziroma upravni manager ima pravico do
odločanja po svoji presoji na področju, za katerega je zadolžen. Za razliko od
tradicionalnega javnega uslužbenca, ki deluje v skladu z uveljavljenimi pravili in postopki
in izvršuje javne politike po ukazih brez pravice do odločanja in brez odgovornosti za
rezultate, je javni manager veliko bolj dejaven, samostojno sprejema odločitve, izvršuje
politike in je zato tudi odgovoren. V okviru novega javnega managementa je managerski
proces jedro javnih aktivnosti in ključ za izboljšanje uspešnosti javnega sektorja.
2. Jasni standardi in merjenje uspešnosti
Novi javni management teži k temu, da bi tudi v javnem sektorju spremljali uspešnost,
kar pomeni, da bi organizacije zasledovale svoje cilje in spremljale, kako in s kakšnimi
stroški jih dosegajo. Spremljanje uspešnosti poslovanja mora biti nadgrajeno tudi z
odgovornostjo za dosežene rezultate, kar naj bi vodilo k neprestanemu izboljševanju
učinkovitosti in uspešnosti.
3. Poudarek na kontroli produkta
Uspešnost organizacije je povezana z usmeritvijo k rezultatom in ne k procesom. Za javni
sektor je bilo značilno, da je bil poudarek na vložkih, to je pridobljenih sredstvih, in ne na
produktu, to je kakovosti storitve, nova paradigma pa zahteva usmeritev k rezultatom.
4. Decentralizacija v javnem sektorju
Bistveni element paradigme novega javnega managementa je decentralizacija javnega
sektorja s ciljem doseči večjo učinkovitost in uspešnost manjših enot. Manjše enote so
učinkovitejše, ker lažje določijo svoje cilje ter jih praviloma hitreje in lažje dosežejo. Te
enote so tudi bolj odgovorne, ker za posamezno enoto oziroma organizacijo stoji javnosti
odgovoren manager in ne »brezobličen birokrat«.
5. Spodbujanje konkurence
Težnja k spodbujanju konkurence sloni na dveh argumentih, in sicer: trg omogoča
najboljšo alokacijo virov in posamezniki najbolje skrbijo za svoje bogastvo. Trg in
konkurenca torej spodbujata učinkovitost in povečujeta potrošnikovo izbiro. To ima
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pomembne posledice na javni sektor, saj naj bi konkurenca javne organizacije spodbujala
k doseganju višje kakovosti storitev, uporabnik storitev pa je potrošnik na novem trgu
javnih storitev, ki se zaveda svojih pravic.
6. Zasebno sektorske lastnosti managerskega procesa
V javnem sektorju je potrebno vzpostaviti poslovno-podjetniški način obnašanja, še
posebej v profitnih dejavnostih. Management mora vzpostaviti bolj prilagodljiv sistem
zaposlovanja, nagrajevanja in izvajanja aktivnosti.
7. Ekonomična raba virov
Pomembna določljivka uspešnosti v javnem sektorju je ekonomična raba razpoložljivih
finančnih virov in ljudi. Novi javni management zahteva zniževanje stroškov opravljanja
oziroma zagotavljanja storitev ob hkratnem izboljševanju kakovosti teh storitev.
Razlika med klasičnim modelom upravljanja javnega sektorja in novim upravljanjem
javnega sektorja bom prikazala z naslednjo tabelo (Kovač 1999):
Tabela 1: Primerjava klasičnega modela upravljanja javnega sektorja z novim modelom
upravljanja javnega sektorja (Kovač 1999)
KLASIČNI MODEL JAVNEGA UPRAVLJANJA

NOVO UPRAVLJANJE JAVNEGA SEKTORJA

Pravila

Cilji -> merjenje uspešnosti

Zakoniti postopki

Učinkovitost dela

Predvidljiva okolja

Prilagodljivost okolju

Odgovornost

Usmeritve k rezultatom

Formalizem (primeri)

Inovativnost

Zakonitost

Uspešnost

Profesionalnost, lojalnost

Zadovoljevanje osebnih interesov

Javni interes, javna korist

Dobiček

Novi javni management postaja vse bolj zaščitni znak za različne politike in upravne
rešitve, ki poudarjajo predvsem naslednje tri bistvene skupine ukrepov (Pečar Z. 2003):


Razvijanje tekmovalnosti,
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razdruževanje prevelikih upravnih birokracij in



spodbujanje večjih produktivnosti po vzoru privatnega sektorja.

Slika 4: Prehod od tradicionalnega uporabljanja k novemu javnemu sektorju
(Pečar Z. 2003)
TRADICIONALNA
JAVNA UPRAVA

Visoko

Predpisi kot omejitev
managementa pri
organizaciji, financah in
kadrih

NOVI JAVNI
MANAGEMENT

Nizko
Nizka

Visoka
Stopnja izoliranosti
javnega sektorja od zasebnega
(uslužbenci, strukture, metode)

V mnogih državah so prišli do spoznanja, da javni sektor v primerjavi s privatnim ne
izkoristi vseh »razvojnih spoznanj managementa in tehnologije ter da deluje preveč
zaprto in samozadostno«, v tem vidijo možnosti nadaljnjega razvoja njegovega
učinkovitega delovanja (Pečar 2004).
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Slika 5: Novi javni management (Stanonik 2000)
JAVNA
KORIST

ZASEBNI
SEKTOR

Podjetniška načela,
mehanizmi in metode:
demokratizacija
dvig učinkovitosti in
večja prilagodljivost

DRŽAVNA
UPRAVA

ZAKONI
TOST

ETIKA

PREGLEDNOST – JAVNA ODGOVORNOST
Reformno uvajanje managerskih načel delovanja zasebnega sektorja v državno upravo
samo po sebi še ni zadostno zagotovilo pozitivne in predvsem trajne spremembe, saj
mora to postati način delovanja in mišljenja državnih uslužbencev ter del stalnega
procesa vseobsegajočega izboljšanja državne uprave, skratka odkrivanje novega
poslanstva in funkcije državne uprave (Stanonik 2000).

2.2 MANAGEMENT V IZOBRAŽEVANJU

V literaturi iz 80. let prejšnjega stoletja, ko se je na pobudo strokovnjakov industrijskega
managementa začel management v izobraževanju, se vodenje vzgojno-izobraževalne
organizacije (ravnateljevanje) pogosto deli na management in pedagoško vodenje,
čeprav Bush (2003) trdi, da ni splošno sprejete definicije, Grace (1995) piše o
svojevrstnem paradoksu take delitve. Sam management zajema način financiranja,
zaposlovanje, marketinško usmerjenost, plačni sistem, številne predpise in normative. Ta
vidik je s teoretičnega vidika veliko bolj obvladljiv in mu zato mnogi avtorji pa tudi
ravnatelji kot vodje vzgojno-izobraževalnega zavoda, posvečajo veliko več pozornosti in
časa. Čeprav si mnogi ravnatelji želijo posvečati več časa pedagoškemu vodenju, saj z
njim gradijo in utrjujejo odnose z zaposlenimi, jih motivirajo, prispevajo k
kvalitetnejšemu vzgojno-izobraževalnemu procesu, z njim ustvarjajo boljšo klimo v timu
in sledijo viziji organizacije, jim ob vseh nalogah, ki jim jih nalaga management, zanj
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včasih preprosto zmanjka časa. Pedagoško vodenje pa ni samo delo z ljudmi, ampak je
tudi zagotavljanje pogojev za izvajanje poučevanja in učenja ter uspešno načrtovanje,
kamor sodi tudi načrtovanje razvoja zaposlenih (Hargreaves, Hopkins in Leask 2001).
Za obstoj osnovne šole in drugih vzgojno-izobraževalnih organizacij veljajo enake
zakonitosti kot za profitne organizacije oziroma podjetja. Prvi pogoj za obstoj je, da ima
organizacija razlog za obstoj, to imenujemo tudi cilj ali smoter organizacije. Da lahko ta
cilj dosežemo, je potrebna dejavnost, za dejavnost šole se štejejo vse dejavnosti, ki
potekajo v organizaciji. Tretji pogoj za obstoj organizacije so sredstva. Sredstva so lahko
izražena v materialni ali nematerialni obliki (Čotar 2002).
Skozi zgodovino se vedno pojavijo nasprotna si mnenja. Prav tako je tudi z
managementom v šolstvu. Nekateri strokovnjaki so za, medtem ko drugi pravijo, da
management ne sodi v javno šolo. Nasprotniki managementa v javnih šolah se sklicujejo
na naslednje trditve (Ferjan 1996):


Šolstvo je neekonomsko naravnano;



principi managementa in vrednote si prihajajo v nasprotne si položaje;



hierarhija ne sodi v šolo;



hierarhija učitelja nad učenci lahko privede do odpora učencev;



koncept hierarhije v šoli krši didaktično načelo demokratičnosti;



šola mora učencem posredovati tudi vzgojne vrednote, vzgoja temelji na morali,
kar predstavlja problem, saj jo management v nekaterih primerih izključuje.

Cilj šole ni dobiček, vendar pa se moramo zavedati, da so tudi resursi šole omejeni. Prav
tako pa ne smemo pozabiti dejstva, da so vsa sredstva v naravi omejena. Iz tega se
porajata dve različni predpostavki, ki trdita (Ferjan 1996):


predstavlja porabo v izobraževanu in



predstavlja investiranje v izobraževanju.

Ferjan (2005) meni, da je bil management v šolstvu v začetku le dejavnost vodenje
oziroma managiranje šol. Zgodovinski razvoj managementa je imel svoje cilje, ki so imele
ekonomske vrednote, kar pa je za izobraževanje nespremenljivo. Načini managementa
in njegova orodja ne sodijo v izobraževanje, trdijo nasprotniki managementa v šolstvu.
Nasprotovanje so okrepili z naslednjimi trditvami:


Principi managementa so v nasprotju z vrednotami, ki naj bi jih učencem
posredovala šola kot vzgojna ustanova,



hierarhija ne sodi v izobraževanje, ker negira načelo avtonomnosti učitelja in krši
didaktično načelo demokratičnosti,
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odpor učencev nastane zaradi hierarhija učitelja nad učenci in



management glede na svoje delovanje po ekonomskih pricipih dostikrat
izključuje temelj vzgoje in vzgojnih vrednot, ki jih posreduje šola učencem.

Management v izobraževanju mora pri delu še posebej upoštevati dognanja didaktike in
psihologije vzgojnega kontakta. Posebej pozoren mora biti na upoštevanje didaktičnih
načel na vseh hierarhičnih ravneh izobraževalnih ustanov. Poleg tega pa mora delo
managementa v izobraževanju temeljiti na določeni konceptualni zasnovi oziroma na
didaktičnem konceptu. Posamezne sestavine in predpostavke didaktičnega koncepta
največkrat vnaprej določa država, druge pa glede na specifike posamezne izobraževalne
ustanove oblikuje management (Ferjan 1996).

2.2.1 RAZLIKA MANAGEMENTA V JAVNEM IN ZASEBNEM SEKTORJU
Trunkova (Trunk, Tavčar 1998) povzema po Meggisonu, ki navaja najvažnejše razlike med
profitnimi in neprofitnimi organizacijami:


Smotri in poslanstvo: Neprofitne delujejo za višjo kakovost življenja odjemalcev,
profitne organizacije delujejo za dobiček; morebitni dobiček neprofitne
organizacije vlagajo v lastno dejavnost.



Strategije: profitne organizacije imajo vedno dolgoročnejše cilje, kot neprofitne
organizacije, ki imajo kratkoročne cilje, tukaj pa se vidi razlika med smotri in
poslanstvi organizacij.



Predračuni (finančni načrti): V nepridobitnih organizacijah so samo element
načrtovanja, v pridobitnih pa so hkrati inštrument obvladovanja in
načrtovanja.Neprofitne morajo celotna sredstva porabiti do konca, saj je od tega
odvisno koliko sredstev dobijo v naslednjih letih, profitne pa morajo varčevati s
sredstvi.



Prostovoljstvo: V večini neprofitnih organizacijah delajo prostovoljci; takšno vrsta
dela omogoča delovanje glavnini neprofitnih organizacij, vendar prinaša tudi
probleme (zanesljivost in kakovost prostovoljnega dela,odgovornost
prostovoljcev, obvladovanje prostovoljcev in plačanih sodelavcev, realne
pristojnosti prostovoljnih upravljalnih organov, sodelovanje med prostovoljci in
plačanimi sodelavci ipd.).



Izbiranje managerjev: V neprofitnih organizacijah ima znanje manjšo vlogo kot
pa interesi; posle vodijo strokovnjaki, ki niso usposobljeni za management in
vodenje organizacij.
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Tabela 2:Pridobitne in nepridobitne oorganizacije (Tavčar 1998)
VRSTA

GLAVNI
UDELEŽENCI

PRIMERI

SMOTRI MANAGEMENTA

PROFITNE ORGANIZACIJE
PODJETJE

LASTNIKI,
ZAPOSLENI,
ODJEMALCI

PROIZVAJALCI
AVTOMOBILOV,
ČASOPISNE HIŠE,
ŽELEZNICA,
KURIRSKE SLUŽBE

DOBIČEK ORGANIZACIJE,
ZAGOTAVLJANJE DELOVNIH MEST,
UČINKOVITO PROIZVAJANJE
IZDELKOV IN STORITEV

EKSPERTNA
ORGANIZACIJA

PARTNERJI,
KLIENTI

ZDRAVNKI,
ADVOKATI,
ARHITEKTI

IZVAJANJE POSEBNIH STORITEV,
PRIMERNI DOHODKI

NEPROFITNE ORGANIZACIJE
NEPRIDOBITNA
STORITVENA
ORGANIZACIJA

UPORABNIKI,
JAVNOST

ZASEBNE VISOKE
ŠOLE,
DOBRODELNE
ORGANIZACIJE

MANAGEMENT PREGLEDUJE
POTENCIALNE UPORABNIKE IN
IZBIRA MED NJIMI

ORGANIZACIJA ZA
STORITEV
ČLANOM IN ZA
ZAŠČITO

ČLANI

SINDIKATI, KLUBI,
POLITIČNE
STRANKE,
POSLOVNA
ZDRUŽENJA

ZADOVOLJEVANJE POTREB ČLANOV

JAVNA
ORGANIZACIJA

ŠIRŠA JAVNOST

POŠTA, POLICIJA,
GASILCI, JAVNE
ŠOLE (SŠGT
MARIBOR)

ZAGOTAVLJANJE
STANDARDIZIRANIH STORITEV ZA
VELIKE SKUPINE LJUDI

2.2.2 PRIMERJAVA MANAGEMENTA V GOSPODARSTVU IN IZOBRAŽEVANJU
Management je v izobraževanju nujno potreben kljub raznim dilemam. Management v
izobraževanju ima v primerjavi z managementom v gospodarstvu posebnosti, ki jih
prinesejo vzgojno-izobraževalni dejavniki. V procesu managementa v izobraževanju
imamo naslednje speficike funkcij managmenenta (Ferjan 2005):


Cilji poslovnih sistemov so opredeljeni z ekonomskimi vsebinami, v vzgojnoizobraževalnem procesu pa niso opredelejni z ekonomskimi vsebinami. Šola s
svojim delovanjem ne dosega ekonomskih ciljev, čeprav za svoje delovanje
potrebuje finančna sredstva.
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S preverjanjem ciljev šole je drugače, kot s preverjanjem ciljev oslonih sistemov.
Pri poslovnih sistemih je mogoče cilje preverjati z ekonomskimi pokazatelji
uspešnosti, ki so objektivnega tipa.



Cilji, ki se ne dosežejo v vzgoji in izobraževanju je komaj vidno čez nekaj let in ima
posledice za veliko število ljudi.



V gospodarskih združbah management nima zako veliko družbeno odgovornost,
kot jo ima management v izobraževanju.



Poslovni sistem se s pomočjo delovnih sredstev oblikuje v predmet dela. Bistvo
teh procesov v šolah se navezuje na dijake, torej na učeče se ljudi. Tukaj je
opazno, da imajo poslovne dejavnosti različno dejavnost kot vzgojnoizobraževalni dejavnost. Ljudi, ki delujejo v teh sistemih imajo zelo raznolike
odzive na podano okolje v katerem se gibljejo. Vzgojno-izobraževalni sistem mora
svojo pozornost posebej usmeriti na delo z ljudmi, seveda pa še mora zraven
opravljati poslovne funkcije delovanja.



Klasičen poslovni sistem ima svoje funkcije, ki se nanašajo na poslovanje podjetja.
V pedagoškem procesu pa je potrebno te funkcije izvesti pa drugačen način, saj
se mora v tem sistemu upoštevati pedagogiko, psihologijo, didaktiko in
andragogiko, ki imajo vpliv na funkcije managementa.



Didaktične predpostavke so določene s strani države, vendar jih lahko glede na
specifičnost posamezne šole management oblikuje samostojno. Iz tega izhaja, da
delo managementa v šoli temelji na teh didaktičnih predpostavkah(Ferjan 2005).

Na začetku se je povsem poudarjalo delo ravnatelja, vendar se je v zadnjih letih pod
drobnogled vzelo tudi delo strokovnih delavcev in posebej učinkovitost šole. Vodstvo
šole, ki je direktor, ravnatelj in podravnatelj so danes management šole, navedeni so
odgovorni za politiko šole, ki mora biti čimbolj zavzeta za dvig kakovosti storitve. Kakovost
v navedenem primeru pomeni usklajevanje pričakovanj in potreb. S tem se ustvari
kakovostno šolo, ki s svojo politiko delovanja zadovolji pričakovanja in potrebe učencev,
staršev in delavcev šole ter seveda okolja. Izraz te kakovostne šole pa je usposobljenost
učenca ob prenehanju šolanja, kakovosti izobraževalnega procesa, kot pa tudi vodenja
šole ter sodelovanja z okolico. Management izobraževnja pa mora tudi uresničiti
strategije in strateško načrtovati le-te. Tukaj se mora določiti kakšna bo kakovost storitve,
ki bo izvedena, celotna podoba šola ter spremljanje načrtovanih ciljev in seveda njihovo
doseganje. Pri tem pa se morajo zagotoviti primerna in zadostna sredstva za doseganje
cijev. Vse pa je na koncu odvisno od sodelavcev in njihovega komuniciranja ter
komuniciranja med izvajalci, učenci in managementom (Širec 1999).
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2.3 PARTICIPATIVNI MODEL MANAGEMENTA V ŠOLSTVU

Slovenski prevod besede »participacija« je (so)udeležba ali sodelovanje (Slovar
slovenskega knjižnega jezika), izvira iz latinske besede »participare« in pomeni deliti
nekaj z nekom oziroma imeti delež. Že iz samega prevoda je torej razvidno, da gre pri
participativnem managementu za takšno vrsto poslovno-organizacijskega vodenja, pri
katerem je poleg managerjev še nekdo udeležen, ki lahko v večji ali manjši meri vpliva na
poslovne odločitve iz pristojnosti managerja. O participativnem managementu lahko
zato govorimo le v primeru in pod pogojem, da pristojni manager del svojih pristojnosti
delegira oziroma jih prenese na druge osebe, bodisi na sodelavce (horizontalno), bodisi
(vertikalno) na managerje nižjih organizacijskih ravni (Gostiša 1996).
Participativni oziroma udeležbeni management je torej poslovno-organizacijsko vodenje
(ravnanje managerjev), ki omogoča zaposlenim široko udeležbo na različnih področjih v
organizaciji (pri odločanju, poslovnem rezultatu, lastništvu osnovnega kapitala, itd.).
Glavni cilj je čim višja in vsestranska vključitev v organizacijo zaradi optimalnega
aktiviranja vseh zaposlenih, da se doseže večja poslovna uspešnost (Gostiša 1996).
Managerji lahko svoje pristojnosti delegirajo na svoje podrejene, kar je tudi osnovna
metoda uresničevanja participativnega managementa. Na osnovi tega Gostiša (1996)
loči dva različna pojmovanja vsebine in obsega participativnega managementa:


Ožje pojmovanje; participativni management je po tem pojmovanju omejen le
na managersko strukturo v organizaciji (torej na vse ravni managementa – mikro,
mezo in makro, medtem ko širši krog zaposlenih ni pritegnjen v proces
organizacijskega odločanja) in



Širše pojmovanje; po tem pojmovanju je bistvo participativnega managementa v
tem, da je v celoten proces organizacijskega odločanja tako ali drugače v čim večji
meri vključen najširši možen krog zaposlenih v organizaciji, torej ne samo različne
ravni managementa, ampak tudi ostali zaposleni.
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Slika 6: Integralni model participativnega managementa (Gostiša 1999)

POSLOVNA USPEŠNOST

PARTICIPACIJA
NA PODLAGI
NOTRANJEGA
LASTNIŠTVA

1.
2.
3.

PARTICIPACIJA
NA PODLAGI
DELA
individualna
+
kolektivna

FINANČNA
PARTICIPACIJA
(udeležba pri
dobičku na
podlagi dela)

PODPORNI MEHANIZMI
Participativna organizacijska struktura
(devertikalizacija, decentralizacija, deformalizacija)
Participativna organizacijska kultura
Participativno komuniciranje in vodenje

Vedeti moramo, da resnejše vključevanje zaposlenih v poslovno odločanje ni izvedljivo v
pogojih visoko hierarhične, centralizirane in formalizirane organizacijske strukture
podjetja, zato se mora ob uvedbi celovite koncepcije participativnega managementa
poseči v organizacijsko strukturo. Prav tako je potrebno začeti spreminjati kulturo v
podjetju, kar pa je dolgotrajen in zahteven proces. Uveljavljanje navedenega modela
managementa v podjetje pa terja tudi prilagoditev prevladujočega stila komuniciranja
med vodji in zaposlenimi na vseh organizacijskih ravneh v podjetju (Gostiša 1999).
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Vprašanja za odločanje o participativnem modelu vodenja (Možina 2002).
Tabela 3:Vprašanja za odločanje o participativnem modelu vodenja (Možina 2002)
PK

POMEMBNOST KAKOVOSTI

Kako pomembna je ta odločitev za kakovost dela?

PČ

PRISTANEK ČLANOV

Kako pomembno je, da v to odločitev pristanejo
člani tima?

IV

INFORMIRANJE VODJE

Ali imam kot vodja dovolj informacij za dobro
odločanje?

SP

SESTAVLJANJENOST PROBLEMA

Ali je problem zelo zapleten?

VP

VERJETNOST PRIVOLITVE

Kolikšna je verjetnost, da bodo člani privolili v
odločitev, če sam odločim o tem?

SC

SKLADNOST CILJEV

Ali bi bili cilji članov usklajeni med seboj, če bi
reševali ta problem?

MK

MOŽNOST KONFLIKTA

Ali je med člani tima možnost konflikta zaradi
želene rešitve problema?

IT

INFORMIRANOST TIMA

Ali imajo člani dovolj informacij, da bi lahko
sodelovali pri odločanju?

Vodja na podlagi preučitve okoliščine izbere enega od petih načinov odločanja znotraj
avtokratičnega (A), konzultativnega (K) in timskega načina vodenja (T).
Tabela 4: Načini odločanja v praticipativnem modelu vodenja
NAČIN

OPIS

A1

Vodja odloča sam glede na razpoložljive informacije.

A2

Vodja pridobi potrebne informacije od podrejenih, nato se sam odloči. Vloga
podrejenih je omejena na pridobivanje ustreznih informacij, ne pa na
vrednotenje alternativnih rešitev.

K1

Vodja se o dojemanju okoliščin in problema posvetuje s podrejenimi, jih vpraša
za mnenje in ga oceni, vendar odloči sam.

K2

Vodja in člani se sestanejo kot tim in razpravljajo o okoliščinah. Na sestanku vodja
pridobi zamisli in predloge podrejenih, toda odločitev sprejme sam.

T

Vodja in člani se sestanejo kot tim in razpravljajo o okoliščini. Skupaj vrednotijo
alternativne rešitve tako, da dosežejo soglasje o odločitvi. Vloga vodje je
predvsem koordinacija razprave ter osredotočenje na problem in na ključne
točne odločitve.
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Štriri izhodišča navedenega modela navaja tudi Resman, ki pogojujeo kvaliteto
participativnega modela, in sicer (Resman 1993):


vključitev v oblikovanje šolske vizije vseh zaposlenih v šoli,



vertikalno zaupanje, torej med zaposlenimi in šolskih vodstvom,



timsko delo,



izraba strokovnih izkušenj in znanj vseh zaposlenih.

V šolstvu se bedno bolj uporablja participativni model managementa, saj zagovarja da je
to vodilni princip šolskega vodenja s tem pa tudi povečuje kvaliteto dela in uspešnost
šole. Ta model se zanima za okolje, interese človeka, ustvarjalnost, znanje in seveda tudi
stimulacijo na delovnem mestu. Tukaj se tudi upoštevajo konflikti in zapleti med
zaposlenimi, saj ima vsak svoje vrednote in različna pričakovanja. Na podlagi tega je
velika pozornost usmerjena na medčloveške odnose. V modelu se vzdržujejo tesni stiki
med zaposlenimi in ravnateljem, saj se zaradi tega laje uskladijo pogledi na skupne
probleme, naloge in cilje v šoli. Pomemben faktor uspešnosti v tem procesu dela pa je
tudi kolegialnost in medsebojno zaupanje.
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3 ZAKONODAJNA OPREDELITEV RAVNATELJEVEGA DELA
Zakonodaja na področju vzgoje in izobraževanja navaja v Zakonu o organizaciji in
financiranju naslednje pogoje za ravnatelja(ZOFVI-F, člen 53.):


Za ravnatelja je lahko imenovan, kdor izpolnjuje pogoje za vzgojitelja ali
svetovalnega delavca, ima najmanj pet let delovnih izkušenj v vzgoji in
izobraževanju, ima naziv svetnik ali svetovalec oziroma najmanj pet let naziv
mentor in opravljen ravnateljski izpit.



Za ravnatelja javne šole je lahko imenovan, kdor ima najmanj izobrazbo,
pridobljeno po študijskih programih za pridobitev izobrazbe druge stopnje,
oziroma raven izobrazbe, pridobljeno po študijskih programih, ki v skladu z
zakonom ustreza izobrazbi druge stopnje ter izpolnjuje druge pogoje za učitelja
ali za svetovalnega delavca na šoli, na kateri bo opravljal funkcijo ravnatelja, ima
najmanj pet let delovnih izkušenj v vzgoji in izobraževanju, ima naziv svetnik ali
svetovalec oziroma najmanj pet let naziv mentor in opravljen ravnateljski izpit.



Za ravnatelja javnega zavoda za vzgojo in izobraževanje otrok s posebnimi
potrebami, doma za učence in dijaškega doma je lahko imenovan, kdor ima
najmanj izobrazbo, pridobljeno po študijskih programih za pridobitev izobrazbe
druge stopnje, oziroma raven izobrazbe, pridobljeno po študijskih programih, ki
v skladu z zakonom ustreza izobrazbi druge stopnje ter izpolnjuje druge pogoje
za učitelja, vzgojitelja ali svetovalnega delavca v zavodu, domu za učence ali
dijaškem domu, v katerem bo opravljal funkcijo ravnatelja, ima najmanj pet let
delovnih izkušenj v vzgoji in izobraževanju ter ima naziv svetnik ali svetovalec
oziroma najmanj pet let naziv mentor in opravljen ravnateljski izpit.



Če ravnatelj ravnateljskega izpita ne opravi v roku iz prejšnjega odstavka, mu
preneha mandat po zakonu.



Mandat ravnatelja traja pet let.

Če ravnatelj izpolnjuje vse pogoje, ki so bili našteti, se začne postopek imenovanja
ravnatelja, ki poteka po naslednjih pravilih(ZOFVI-F, člen 53.a):


Ravnatelja imenuje svet šole.



Svet si mora pred odločitvijo o izbiri kandidata za ravnatelja o vseh kandidatih, ki
izpolnjujejo pogoje, pridobiti:
-

Mnenje učiteljskega;

-

mnenje lokalne skupnosti, na območju katere ima šola sedež
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-

mnenje sveta staršev.



Pred odločitvijo sveta o izbiri kandidata za ravnatelja javne poklicne šole, srednje
tehniške in srednje strokovne šole, javne gimnazije, podajo mnenje o vseh
kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje, tudi dijaki.



Lokalna skupnost, svet staršev in dijaki obrazložijo. Učiteljski zbor o mnenju
glasujejo tajno.



Svet v odloča z večino glasov članov, ki imajo pravico glasovati.



Če lokalna skupnost in drugi organi ter dijaki ne dajo mnenja v 20 dneh od dneva,
ko so bili zanj zaprošeni, lahko svet o izbiri odloči brez tega mnenja.



Ko svet izmed prijavljenih kandidatov izbere kandidata za ravnatelja, posreduje
obrazložen predlog za imenovanje v mnenje ministru.



Če minister ne da mnenja v 30 dneh od dneva, ko je bil zanj zaprošen, lahko svet
odloči o imenovanju ravnatelja brez tega mnenja.



Po prejemu mnenja ministra oziroma po poteku roka iz prejšnjega odstavka svet
odloči o imenovanju ravnatelja s sklepom. O odločitvi obvesti vse prijavljene
kandidate. Zoper odločitev sveta je možno sodno varstvo v skladu zakonom, ki
ureja zavode.

Vršilca dolžnosti oziroma ravnatelja se lahko imenuje(ZOFVI-F, člen 54.):






Če ravnatelju predčasno preneha mandat oziroma če nihče izmed prijavljenih
kandidatov za ravnatelja ni imenovan, svet šole imenuje vršilca dolžnosti
ravnatelja izmed strokovnih delavcev šole oziroma izmed prijavljenih kandidatov,
vendar največ za eno leto.
Če v osmih dneh po prenehanju mandata ravnatelju svet javnega vrtca oziroma
šole ne imenuje niti ravnatelja niti vršilca dolžnosti ravnatelja, imenuje vršilca
dolžnosti ravnatelja v naslednjih osmih dneh minister.
Pod pogoji iz prejšnjih odstavkov tega člena lahko ista oseba v istem zavodu
opravlja funkcijo vršilca dolžnosti ravnatelja največ dvakrat.
Za direktorja je lahko imenovan, kdor ima izobrazbo, pridobljeno po študijskih
programih za pridobitev izobrazbe druge stopnje, oziroma raven izobrazbe,
pridobljeno po študijskih programih, ki v skladu z zakonom ustreza izobrazbi
druge stopnje, najmanj pet let delovnih izkušenj in opravljen ravnateljski izpit.

Direktorja imenuje in razrešuje svet zavoda. Pred imenovanjem in razrešitvijo si mora
pridobiti mnenje ministra, razen če se direktorja razreši na njegov predlog. Mandat
direktorja traja pet let. Če funkcijo direktorja opravlja ravnatelj ene izmed
organizacijskih enot, se lahko z aktom o ustanovitvi določi tudi krajši mandat, vendar
ne manj kot dve leti(ZOFVI-F, člen 55.).
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V javnem razpisu se določijo pogoji, ki jih mora izpolnjevati kandidat, čas, za katerega bo
imenovan, rok, do katerega se sprejemajo prijave, in rok, v katerem bodo prijavljeni
kandidati obveščeni o imenovanju, ki ne sme biti daljši od 4 mesecev od njegove objave.
Rok za prijavo kandidatov ne sme biti krajši od 8 in ne daljši od 15 dni. Kandidat mora k
prijavi predložiti program vodenja zavoda(ZOFVI-F, člen 58).

Javni razpis ni potreben,
-

če opravlja funkcijo direktorja eden izmed ravnateljev organizacijskih enot in

če ravnatelj predlaga pomočnika ravnatelja izmed strokovnih delavcev šole(ZOFVI-F,
člen 58).

Ravnatelj je tudi v skladu z zakonom dolžan opraviti ravnateljski izpit, da ga opravi
mora zadostiti naštetim zahtevam(ZOFVI-F, člen 106.):


Program za izobraževanje in usposabljanje za ravnateljski izpit in vsebino
ravnateljskega izpita določi minister na predlog Strokovnega sveta Republike
Slovenije za splošno izobraževanje.



Za ravnateljski izpit se lahko prizna tudi opravljen podiplomski študijski program,
za katerega Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje ugotovi,
da zagotavlja znanja, ki so določena za ravnateljski izpit.



Javni zavod, ki je pooblaščen za izvajanje programa iz prvega odstavka tega člena,
enkrat letno objavi razpis za vpis in določi roke za opravljanje ravnateljskega
izpita.

3.1 RAVNATELJEVE NALOGE
Ravnatelj je pedagoški vodja in poslovodni organ javne osnovne šole. Ravnateljeve
naloge in pristojnosti najdemo v vrsti zakonov, podzakonskih aktov in drugih pravnih
predpisih. Že sama šolska zakonodaja postavlja ravnatelju množico nalog, pristojnosti in
odgovornosti. Sam si mora najti metodo, kako naloge obvladovati. Prav tako si mora
postopno ustvariti prioritete, kar pomeni, da nenehno spremlja tudi njihovo
uresničevanje. Temeljne naloge ravnatelja so načrtovanje, organiziranje, vodenje in
nadzorovanje. Ravnatelj opravlja dela in naloge poslovodnega in pedagoškega vodje
zavoda v skladu s predpisom in ustanovitvenim aktom. Organizira, načrtuje in vodi delo
šole ter odgovarja za strokovno vodenje zavoda. Pripravlja program razvoja šole in je
odgovoren za njegovo uresničevanje. Pripravlja predlog letnega delovnega načrta in je
odgovoren za njegovo izvedbo. Odgovoren je za uresničevanje pravic otrok ter pravic in
dolžnosti učencev. Vodi delo učiteljskega zbora in podpisuje javne listine zavoda. Zastopa
in predstavlja zavod in je odgovoren za zakonitost dela v okviru svojih pooblastil. Oblikuje
predlog nadstandardnih programov in skrbi za njihovo izvedbo. Odgovarja za namensko
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porabo sredstev šole. Spodbuja strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje strokovnih
delavcev. Organizira mentorstvo za pripravnike. Prisostvuje pri vzgojno-izobraževalnem
delu učiteljev, spremlja njihovo delo in jim svetuje (ESS.GOV 2016).
Predlaga napredovanje strokovnih delavcev v nazive po predhodnem posvetovanju na
kolegiju, predlaga pa tudi napredovanje delavcev v plačilne razrede. Spremlja in
organizira delo svetovalne službe ter skrbi za sodelovanje zavoda s starši oziroma drugimi
zakonitimi zastopniki učencev, kot so roditeljski sestanki, govorilne ure in druge oblike
sodelovanja. Obvešča starše o delu šole in o spremembah pravic in obveznosti učencev.
Spodbuja in spremlja delo skupnosti učencev ter zagotavlja možnosti za njihovo delo.
Odloča o vzgojnih ukrepih. Zagotavlja izvrševanje odločb državnih organov. Zastopa in
predstavlja šolo in je odgovoren za zakonitost dela. Po normativih in standardih imenuje
pomočnika ravnatelja. Sprejema sistematizacijo delovnih mest šole. Letno usklajuje
število delovnih mest po predmetniku in normativih, sklepa delovna razmerja in vodi
postopke za ugotavljanje disciplinske odgovornosti delavcev. Skrbi za sodelovanje z
zunanjimi ustanovami, npr. s šolsko zdravstveno službo in drugimi uporabniki. Skrbi za
promocijo zavoda, pripravlja podatke za izračun plač delavcev zavoda in odgovarja za
varstvo pri delu. Opravlja pa še druge naloge v skladu z zakoni in predpisi. Ravnatelj je
tudi menedžer, ki mora imeti jasno vizijo šole in jo zna promovirati (ESS.GOV 2016).
Z imenovanjem v funkcijo ravnatelja in z njegovim sprejemom te funkcije ravnatelj
pridobi mandat za vodenje vrtca, šole, doma za učence, dijaškega doma, zavoda za vzgojo
in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami (v nadaljevanju bo za vse
vrste zavodov uporabljen termin šole oziroma vrtci) in njeno zastopanje. Splošni predpis,
ki določa obveznosti ravnatelja, je Zakon o zavodih (v nadaljevanju: ZZ), konkretneje pa
obveznosti ravnatelja ureja Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (v
nadaljevanju: ZOFVI). Omenjene določbe pa dopolnjujejo tudi pravila, ki določajo
obveznosti ravnatelja na področju finančnega poslovanja in ki so določena v Zakonu o
finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju
(Kontarščak 2016).
Poleg splošnih obveznosti, ki so določene v omenjenih predpisih, tudi številni drugi
predpisi določajo obveznosti ravnatelja. Gre za predpise, ki predpisujejo obveznosti šoli,
vendar je za izpolnitev navedenih obveznosti odgovoren ravnatelj šole oziroma vrtca, saj
med drugim odgovarja tudi za zakonitost njenega poslovanja. Obveznosti iz temeljnih
področij poslovanja so v tem priročniku podrobneje obrazložene, pri tem pa je treba
upoštevati, da okvir tega priročnika ne omogoča, da bi opisali popolnoma vse obveznosti,
ki jih morajo upoštevati šole oziroma vrtci in s tem tudi njihovi ravnatelji. V tem
priročniku so tako opisane zgolj temeljne obveznosti ravnatelja (Kontarščak 2016).
Direktor zavoda organizira in vodi delo ter poslovanje zavoda, ga predstavlja in zastopa
in je odgovoren za zakonitost njegovega dela. Direktor zavoda vodi strokovno delo
zavoda in je odgovoren za njegovo strokovnost, če ni z zakonom ali aktom o ustanovitvi
glede na naravo dejavnosti in obseg dela na poslovodni funkciji določeno, da sta
poslovodna funkcija in funkcija vodenja strokovnega dela zavoda ločeni (Kontarščak
2016).
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Poleg obveznosti poslovodenja ima ravnatelj tudi dolžnost zastopanja šole oziroma vrtca.
Obe funkciji (poslovodenje in zastopanje) se sicer med seboj razlikujeta, vendar ju pri šoli
opravlja ista oseba. Poslovodenje je tako usmerjeno v upravljanje notranjih aktivnosti, to
je organiziranje poslovanja šole oziroma vrtca in drugih aktivnosti znotraj šole oziroma
vrtca in v razmerju do njenih drugih organov. Zastopanje pa pomeni izjavljanje volje šole
oziroma vrtca v razmerju do tretjih oseb (Kontarščak 2016).
Bolj podrobno pa obveznosti ravnatelja konkretizira 49. člen ZOFVI, ki določa, da je
ravnatelj pedagoški vodja in poslovodni organ šole oziroma vrtca in da opravlja naslednje
naloge (Kontarščak 2016):
























Organizira, načrtuje in vodi delo šole oziroma vrtca,
pripravlja program razvoja šole oziroma vrtca,
pripravlja predlog letnega delovnega načrta in je odgovoren za njegovo izvedbo,
je odgovoren za uresničevanje pravic otrok ter pravic in dolžnosti učencev,
vajencev, dijakov, študentov višje šole in odraslih,
vodi delo vzgojiteljskega, učiteljskega in predavateljskega zbora,
oblikuje predlog nadstandardnih programov,
spodbuja strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje strokovnih delavcev,
organizira mentorstvo za pripravnike,
prisostvuje pri vzgojno-izobraževalnem delu vzgojiteljev oziroma učiteljev,
spremlja njihovo delo in jim svetuje,
predlaga napredovanje strokovnih delavcev v nazive,
odloča o napredovanju delavcev v plačilne razrede,
spremlja delo svetovalne službe,
skrbi za sodelovanje zavoda s starši (roditeljski sestanki, govorilne ure in druge
oblike sodelovanja),
obvešča starše o delu šole in o spremembah pravic in obveznosti dijakov,
spodbuja in spremlja delo skupnosti dijakov šole,
odloča o vzgojnih ukrepih,
zagotavlja izvrševanje odločb državnih organov,
zastopa in predstavlja vrtec oziroma šolo in je odgovoren za zakonitost dela,
določa sistemizacijo delovnih mest,
odloča o sklepanju delovnih razmerij in o disciplinski odgovornosti delavcev,
skrbi za sodelovanje šole oziroma vrtca s šolsko zdravstveno službo,
je odgovoren za zagotavljanje in ugotavljanje kakovosti s samoevalvacijo in
pripravo letnega poročila o samoevalvaciji šole oziroma vrtca in
opravlja druge naloge v skladu z zakoni in drugimi predpisi.

Če se javni vrtec oziroma šolo oblikuje kot organizacijsko enoto, opravlja ravnatelj
funkcijo pedagoškega vodje organizacijske enote. Če je javni vrtec oziroma šola
ustanovljena kot organizacijska enota druge pravne osebe javnega prava oziroma v
primerih iz tretjega odstavka 42. člena ZOFVI, se z ustanovitvenim aktom določi, katere
naloge bo poleg funkcije pedagoškega vodje še opravljal ravnatelj.
Ravnatelj lahko za opravljanje posameznih nalog iz svoje pristojnosti in za nadomeščanje
v času odsotnosti pisno pooblasti delavca šole oziroma vrtca. V šoli se lahko imenuje
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pomočnika ravnatelja, ki pomaga ravnatelju pri opravljanju poslovnih in pedagoških
nalog. Pomočnik ravnatelja opravlja naloge, za katere ga pisno pooblasti ravnatelj, in ga
nadomešča v njegovi odsotnosti (Kontarščak 2016).
Iz zgoraj navedenih zakonskih določb izhaja, da je pri ravnatelju združena tako
poslovodna funkcija kot funkcija strokovnega vodenja. Pristojnosti in odgovornosti
ravnatelja so relativno široke, saj je poleg organizacije poslovanja šole oziroma
vrtca odgovoren tudi za uresničevanje pravic otrok ter pravic in dolžnosti učencev,
vajencev, dijakov, študentov višje šole oziroma vrtca in odraslih. Gre za veliko
odgovornost.
Dolžnost skrbnega ravnanja ravnatelja je predpisana z Zakonom o delovnih razmerjih (v
nadaljevanju: ZDR), ki se uporablja, če je ravnatelj v delovnem razmerju. V skladu z 31.
členom ZDR mora delavec vestno opravljati delo, za katerega je sklenil pogodbo o
zaposlitvi, v času in na kraju, ki sta določena za izvajanje dela, upoštevaje organizacijo
dela in poslovanja pri delodajalcu, v skladu s 25. členom ZDR pa se je delavec dolžan
vzdržati vseh ravnanj, ki glede na naravo dela, ki ga opravlja pri delodajalcu, materialno
ali moralno škodujejo ali bi lahko škodovala poslovnim interesom delodajalca
(Kontarščak 2016).
Kot pa vidimo, tudi ZDR podrobneje ne opredeljuje, kakšna naj bi bila dolžna skrbnost
delavca. Vendar navedeno ne pomeni, da dolžna skrbnost ravnatelja ni opredeljena.
Opredeljena ni zgolj v specialnih predpisih, zato je v tej zvezi treba uporabiti splošnejši
predpis (Kontarščak 2016).
Za razumevanje dolžne skrbnosti ravnatelja je treba upoštevati, da ravnatelj svojo
funkcijo opravlja poklicno, in sicer kot profesionalna oseba. Direktor s prevzemom
funkcije ravnatelja prevzame tudi obveznost, da bo vodil posle šole oziroma vrtca in jo
zastopal v skladu s skrbnostjo, ki velja za takšne profesionalne osebe. Skrbnost ravnanja
ravnatelja kot profesionalne osebe mora tako biti višja od skrbnosti, ki velja za osebe, ki
vstopajo v obligacijska razmerja kot »neprofesionalne osebe«. 2. odstavek 6. člena
Obligacijskega zakonika (v nadaljevanju: OZ) tako določa, da morajo udeleženci v
obligacijskem razmerju izpolnjevati obveznosti iz svoje poklicne dejavnosti z večjo
skrbnostjo, po pravilih stroke in po običajih (skrbnost dobrega strokovnjaka). Skrbnost
ravnatelja je tako konkretizirana s pravnim standardom, in sicer mora biti ravnanje
ravnatelja pri izpolnjevanju njegovih nalog takšno, kot ga določajo pravila stroke in običaji
(Kontarščak 2016).
Ravnatelj bo zato ravnal z ustrezno skrbnostjo, če bo ravnal v skladu s pravili stroke
upravljanja šol in na način, kot bi običajno pri opravljanju nalog ravnatelja ravnal
povprečni strokovnjak istega področja in v enakih okoliščinah. Kot izhaja iz 28. člena
ZFPPIPP (ki se smiselno uporablja tudi za zavode), mora ravnatelj pri izpolnjevanju svojih
obveznosti ravnati s profesionalno skrbnostjo poslovno finančne stroke in stroke
upravljanja (Kontarščak 2016).
Pri presoji skrbnosti ravnatelja so tako merodajna:
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Pravila poslovno finančne stroke, ki jih 12. člen ZFPPIPP opredeljuje kot:
o Poslovno finančna načela in standardi, ki jih sprejme slovenski
inštitut za revizijo v skladu z zakonom, ki ureja revidiranje, in
o druga izkustvena pravila skrbnega finančnega poslovanja, ki so
splošno uveljavljena v poslovno finančni stroki,
o pravila stroke upravljanja, ki jih predstavljajo izkustvena pravila
skrbnega upravljanja, ki so splošno uveljavljena v stroki,
o običaji s področja upravljanja zavodov oz. šol in finančnega
poslovanja, ki določajo, kakšna so normalna oziroma običajna
ravnanja skrbnih ravnateljev (Kontarščak 2016).

Vodilo pri opravljanju nalog ravnatelja morajo biti vedno interesi oziroma cilji šole
oziroma vrtca. Šole oziroma vrtci so del sistema vzgoje in izobraževanja, zato so njeni cilji
enaki ciljem tega sistema. Cilje vzgoje in izobraževanje pa določa 2. člen ZOFVI, ki določa,
da so cilji sistema vzgoje in izobraževanja:















Zagotavljanje optimalnega razvoja posameznika ne glede na spol, socialno in
kulturno poreklo, veroizpoved, rasno, etnično in narodno pripadnost ter telesno
in duševno konstitucijo oziroma invalidnost;
vzgajanje za medsebojno strpnost, spoštovanje drugačnosti in sodelovanje z
drugimi, razvijanje zavesti o enakopravnosti spolov, spoštovanje otrokovih in
človekovih pravic in temeljnih svoboščin, razvijanje enakih možnosti obeh spolov
ter s tem razvijanje sposobnosti za življenje v demokratični družbi;
razvijanje jezikovnih zmožnosti in sposobnosti in ozaveščanje položaja
slovenskega jezika kot jezika države Slovenije;
zagotavljanje kakovostne izobrazbe;
spodbujanje zavesti o integriteti posameznika;
razvijanje zavesti o državni pripadnosti in nacionalni identiteti in vedenja o
zgodovini Slovenije in njeni kulturi. Vzgojno-izobraževalni zavodi razvijajo zavest
o državni pripadnosti in nacionalni identiteti z obeleževanjem državnih praznikov,
katerih sestavni del je izvedba himne Republike Slovenije in z drugimi
dejavnostmi. Vzgojno-izobraževalni zavodi imajo stalno izobešeno zastavo
Republike Slovenije, na območjih, kjer živita italijanska oziroma madžarska
narodna skupnost, se izobesi tudi zastavo narodne skupnosti;
omogočanje vključevanja v procese evropskega povezovanja;
uveljavljanje možnosti izbire na vseh ravneh vzgoje in izobraževanja;
omogočanje vzgoje in izobraževanja, ki ustreza stopnji razvoja in življenjski dobi
posameznika;
zagotavljanje enakih možnosti za vzgojo in izobraževanje na območjih s
posebnimi razvojnimi problemi;
zagotavljanje enakih možnosti za vzgojo in izobraževanje otrok iz socialno manj
spodbudnih okolij;
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zagotavljanje enakih možnosti za vzgojo in izobraževanje otrok, mladostnikov in
odraslih s posebnimi potrebami;
vzgajanje in izobraževanje za trajnostni razvoj in za dejavno vključevanje v
demokratično šolo, kar vključuje tudi globlje poznavanje in odgovoren odnos do
sebe, svojega zdravja, do drugih ljudi, do svoje kulture in drugih kultur, do
naravnega in družbenega okolja, do prihodnjih generacij;
spodbujanje vseživljenjskega izobraževanja;
omogočanje splošne izobrazbe in pridobitve poklica vsemu prebivalstvu;
omogočanje čim višje ravni izobrazbe čim večjemu deležu prebivalstva ob
ohranjanju že dosežene ravni zahtevnosti;
omogočanje razvoja in doseganje čim višje ravni ustvarjalnosti čim večjemu
deležu prebivalstva (Kontarščak 2016).

Vendar so zgoraj navedeni cilji zgolj cilji šole oziroma vrtca na področju vzgoje in
izobraževanja oz. cilji na pedagoškem področju, ravnatelj pa mora skrbeti tudi za
zakonitost in gospodarnost poslovanja šole oziroma vrtca. Ravnatelj namreč združuje
tako poslovodno funkcijo kot tudi funkcijo vodje pedagoškega procesa, zato mora biti cilj
njegovega delovanja (Kontarščak 2016):


Zagotoviti cilje na področju vzgoje in izobraževanja,



gospodarno in zakonito voditi in zastopati šolo.

Ko smo opredelili namen oziroma cilj delovanja ravnatelja, si lahko postavimo naslednje
vprašanje: Ali ravnatelj (ustrezno) izpolni svoje obveznosti, če doseže cilj, ali pa jih izpolni
tudi, če kljub ustreznemu prizadevanju cilja ne doseže? Gre torej za vprašanje, ali je
obveznost ravnatelja obveznost prizadevanja ali obveznost uspeha. Od odgovora na
navedeno vprašanje je namreč odvisna presoja, ali je ravnatelj pri opravljanju svojih
nalog ravnal z ustrezno skrbnostjo ali ne. Če je namreč obveznost ravnatelja obveznost
uspeha, bo ravnatelj pravilno izpolnil svoje naloge zgolj v primeru, če bo šola oziroma
vrtec dosegel svoje cilje, če pa njegovo obveznost opredelimo kot obveznost
prizadevanja, pa bo ravnatelj pravilno izpolnil svoje obveznosti tudi, če pričakovani
rezultat ne bo dosežen, čeprav si je ravnatelj z ustrezno skrbnostjo prizadeval rezultat
doseči (Kontarščak 2016).
Za poslovanje šole oziroma vrtca je značilno, da je uspeh poslovanja odvisen od številnih
dejavnikov, ki jih vseh ravnatelj ne more predvideti oziroma jih upoštevati (na primer:
vpliv podrejenih, sposobnost vključenih otrok, vpisanih učencev dijakov in podobno).
Glede na navedeno bi bilo pretirano, da bi od ravnatelja zahtevali, da mora vedno doseči
predvideni rezultat. Obveznost ravnatelja je tako lahko obligacija prizadevanja in ne
obligacija rezultata (Kontarščak 2016).
Pri obligacijah prizadevanja bo merilo, ali je bila storitev pravilno opravljena, ravnanje
(dejanje in opustitev) izvajalca pri opravljanju te storitve. Izvajalec storitve, ki je po svoji
naravi obligacija prizadevanja, ki pravilno izpolni svojo storitveno obveznost, če si
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prizadeva uresničiti končni interes naročnika, uporabnika storitve in pri tem ravna z
ustrezno (zahtevano) strokovno (profesionalno) skrbnostjo (Kontarščak 2016).
Ravnatelj lahko krši svoje obveznosti bodisi tako, da svojih nalog ne opravlja s skrbnostjo
dobrega strokovnjaka, bodisi tako da krši obveznosti, določene z zakonom oziroma
aktom šole oziroma vrtca. Glede na naravo kršitve in glede na osebe v razmerju do
katerih je ta kršitev storjena (ki prevzemajo posledice) pa so lahko tudi različne posledice
oziroma odgovornosti ravnatelja.
V primeru kršitev njegovih obveznosti tako lahko ravnatelj odgovarja predvsem:


ODŠKODNINSKO; Odškodninska odgovornost je povračilo škode, ki jo je ravnatelj
povzročil s kršitvijo njegovih obveznosti.



KAZENSKO; Kazenska odgovornost je odgovornost za z zakonom predpisana
kazniva dejanja.



Z odgovornostjo za prekrške, ki je odgovornost za protipravna ravnanja, ki so prav
tako družbeno nevarna in terjajo pregon države, vendar njihova družbena
nevarnost oziroma teža ni takšna, da bi šlo za kazniva dejanja (Kontarščak 2016).

3.2 RAVNATELJ KOT PEDAGOŠKI VODJA
Ravnatelja lahko smatramo kot pedagoškega vodjo takrat, ko s svojim obnašanjem, s
svojim delom spodbuja, usmerja razvoj in napredek vzgojno-izobraževalne dejavnosti
šole« (Staničić 1992).
Lastnosti, ki jih od pedagoškega vodje lahko pričakujemo po Brataničevi (Bratanič 1991,
132 v Čok 2002):













Pozitiven odnos do vodenja,
interes za pedagoški kolektiv in učence ter posameznike,
sposobnost družbene percepcije,
sposobnost presoje,
empatičnost,
komunikativnost,
fleksibilnost,
objektivnost,
pravičnost,
doslednost,
strokovnost pri vodenju,
pedagoško-psihološka usposobljenost.

Vsak ravnatelj bi si moral prizadevati, da bi imel na učenje in dosežke učencev čim večji
vpliv. Toda ravnatelji, ki želijo na dosežke učencev vplivati neposredno, spremembe težje
uresničijo – preoddaljeni so, da bi se lahko odzivali dobro in bi njihov neposredni vpliv
deloval, prav tako pa jim za dobrodejnost vpliva običajno manjka znanja. Lahko pa
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delujejo kot mediatorji in vplivajo neposredno. Da bi to čim bolje dosegli, morajo vedeti
kako (Sergiovanni 2007 v Koren):












Se posvetiti spodbujanju kulture učenja,
učiteljem omogočati priložnost za vodenje,
po šoli širiti strokovnost, da je na pravem kraju ob pravem času,
krepiti samozavest,
šolsko kulturo širiti na nove učitelje,
spet in spet ponavljati, čemu je šola namenjena,
uporabiti skupno predstavo o šoli kot na vir avtoritete,
vzpostaviti razpored dela, prijazen učenju,
opravljati obhode po šoli, da zagotovijo vnos skupnih idej v učilnice,
za nekaj ur prevzeti od učitelja poučevanje, da lahko učitelj pomaga kolegu s
težavo, in
vodenje deliti z drugimi.

Čeprav zvenijo našteti pogoji idealistično, je o njih vredno razmisliti. Zavestno je treba
biti pozoren na to, kaj ravnatelj počne in kakšen učinek imajo njegova dejanja na
razvoj sodelovalne kulture, vzpodbujanje učenja učencev, oblikovanje dogovorjene
skupnosti in omogočanje strokovnega razvoja (Sergiovanni 2007 v Koren).
Ker pa sta temeljni namen šole učenje in poučevanje, torej to, kar je ravnatelj počel,
preden je postal formalni vodja, mora zanju delati še naprej. Posvečati se jim mora enako
predano ali še bolj, vendar ne more in ne sme več delati enako, marveč z drugega vidika
– k dejavnostma mora spodbujati učence in učitelje ter ustvarjati razmere, ki ju
omogočata (Koren 2007).
Da bi bil vpliv ravnateljev na dogajanje v učilnicah trajnosten, morajo delovati na različnih
ravneh učenja (Southworth 2005 v Koren 2007), kot je opisano v nadaljevanju:
Učenje učencev
Delo ravnatelja (in učitelja) se na tej ravni posveča poučevanju rezultatov učenja učencev.
Za to uporablja podatke, zbrane na šoli ali zunaj nje, opazovanje in spodbujanje, da
učenci o učnih izkušnjah spregovorijo. Tako učenci lažje, bolje in temeljiteje razumejo
sebe kot učenca. Ukvarjanje z njihovim učenjem vključuje številne poglede – učencev,
staršev, članov svetov šol, učiteljev in drugih zaposlenih, lokalne skupnosti in osrednje
šolske oblasti.
Učenje učiteljev
Med drugim je ravnateljevo delo, da spodbuja širši pogled na izkušnjo in uporabo tega
pogleda za razmislek o svojem poučevanju. Zajema opazovanje tega, kar se dejansko
dogaja v učilnici, sodelovanje s kolegi in pogovor o poučevanju, pri čemer učitelj
prepoznava odličnost, razpravlja o predpostavkah in razvija novo strokovno vedenje.
Bistvo učenja učitelja je izboljšati poučevanje.
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Učenje zaposlenih
Medtem ko lahko učenje učiteljev ostane individualno, učenje zaposlenih vsebuje
kolektivno učenje za vse zaposlene. Ozaveščanje in refleksijo o učenju poglablja tako, da
vzpostavlja širši okvir poučevanja in učenja na šoli in ob učenju učiteljev razvija učenje
za poučevanje. Ponuja številne priložnosti za pedagoški razvoj, saj nadarjenost in izkušnje
vsakega zaposlenega posebej postanejo vir učenja vseh.
Organizacijsko učenje
Ravnatelj z organizacijskim učenjem posredno ali neposredno zagotavlja, da delovna
mesta v šoli podpirajo tako strokovni razvoj in učenje učiteljev kot učenje učencev. Šola
postane učeča se skupnost s kulturo, ki ne obsoja, z medsebojno podporo in učenjem iz
izkušenj. O učenju se je treba pogovarjati, vir znanja zaposlenih morajo biti dobro
izkoriščeni, ustrezno znanje pa je treba najti in uporabiti tudi zunaj skupine.

Mreže učenja
Mreže učenja vsaki posamezni šoli preprečujejo, da bi se preveč usmerila vase. Brez
zunanjih vplivov morda nikoli ne bi premislila o svoji obstoječi praksi, saj jo ima za dano.
Da bi onemogočili osamo in (še huje) ponavljanje lastnih napak, je treba pogledati čez
okvir šole. Pomagamo si lahko s statističnimi podatki in primerjamo svojo šolo z drugimi.
Podobno odstirajo poglede obiski na drugih šolah in pogovori s kolegi ter drugimi aktivi
učiteljev.
Učenje ravnateljev
Učenje za vodenje je nujno, saj je oblikovanje učeče se šole močno odvisno od kakovosti
vodenja. Bolj se šola zavzema za strokovni razvoj in izboljšave, bolj morajo vodenje
uporabljati v učenje usmerjeno vodenje. Pri tem so se izkazale mreže ravnateljev:
sodelovali so na rednih srečanjih in analizirali posnetke pouka ali si izmenjavali izkušnje
iz uspešnega vodenja za učenje (Elemore 2006 v Koren 2007).

3.2.1 HOSPITACIJE

Pod pojmom hospitacije zajamemo opazovanje pouka, ki bo uspešno le ob dobrem
načrtovanju, ustrezni izvedbi in konstruktivni povratni informaciji. V taki obliki nudijo
veliko možnosti osebnostnega in profesionalnega razvoja učitelja, razvoju kolektiva in
šole. Vzroki za odpor učiteljev do hospitacij so predvsem v nepoznavanju namena in ciljev
oziroma neustreznem izvajanju le-teh. Večje naklonjenosti so deležne kolegialne
hospitacije (Grabner 2009).
Spremljanje učiteljevega dela bo uspešno, če bomo:
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Zgradili zaupanje med učitelji samimi ter med učitelji in ravnateljem,
povezovali s prednostnimi nalogami šole in ga vključili v letni delovni načrt šole,
uskladili potrebe posameznika in potrebe organizacije,
uravnotežili odgovornost in strokovni razvoj,
nenehno preverjali uspešnost procesa,
kot končni cilj postavili kakovost učenja (Grabner 2009).

Erčulj in Širec (2004) navajata kot pogoje za spremljanje in usmerjanje učiteljevega dela
jasno postavljene cilje hospitacij, ki pa naj postanejo običajna praksa v šoli, dogovore
med ravnateljem in učiteljem o obliki spremljanja, pripravo instrumentarijev za
zapisovanje opažanj, katera bodo služila za kasnejši razgovor z učiteljem, povezavo
hospitacij s programi strokovnega razvoja ter odkrit in razvojno naravnan pogovor po
hospitaciji. Ravnatelj naj učiteljem zagotovi, da namen opazovanja ni soditi, ampak
resnična skrb za učiteljev osebni in profesionalni razvoj (Grabner 2009).
Bevc in drugi (2002) opredeljujejo štiri korake uspešnega spremljanja in vrednotenja
pedagoškega dela:
1. Načrt pedagoškega vodenja in spremljanja (letno in trimestrsko načrtovanje s
seznamom področij, predmetov in prioritet spremljanja).
2. Priprava na spremljanje in vrednotenje (proučitev ciljev in nalog spremljanega
področja, analizo vsebine in dokumentacije strokovnega delavca).
3. Izpeljava spremljanja (priprava instrumentarija)
4. Evalvacija takoj po hospitaciji z dobro konstruktivno kritiko( Grabner 2009).
Tomićeva (2002) je mnenja, da učitelji niso naklonjeni hospitacijam, ki so nenapovedane
in ne poznajo njihovega namena in cilja. Erčuljeva (2007) navaja različne ovire za
spremljanje učiteljevega dela. V očeh ravnateljev so to: čas, kultura spremljanja pouka,
individualizem učiteljev, ravnateljeva usposobljenost ter nejasna povezava med
hospitacijami in strokovnim razvojem učiteljev. Učiteljem pa glavne ovire predstavljajo:
razumevanje hospitacij znotraj šole, nesistematičnost procesa spremljanja učiteljevega
dela, nejasni kriteriji, kompleksnost vzgojno-izobraževalnega dela, neusposobljenost
opazovalcev, subjektivnost pri opazovanju in premalo stikov med ravnateljem in
učiteljem. Tako ravnatelji kot učitelji izpostavljajo usposobljenost ravnatelja za
opazovanje pouka (Grabner 2009).
Količina časa, ki jo ravnatelji posvetijo spremljanju dogajanja v učilnicah, je sorazmerno
majhna (Briggs 2002 v Koren 2007). Raziskave kažejo, da ravnatelji porabijo 40–80
odstotkov delovnega časa v pisarni ali njeni bližini, 23–40 odstotkov na hodnikih in igrišču
in samo 10 odstotkov v učilnicah (Frase 2005 v Koren 2007).
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Kljub ne najboljši praksi hospitacij so lahko te za učenje in poučevanje na šoli
pomembne, vendar morajo prerasti ovire individualnega odnosa med ravnateljem in
učiteljem (Erčulj in Širec v Koren 2007).
S stališča vodenja za učenje je mogoče poudariti več razlogov za hospitacije (Erčulj in
Širec 2004 v Koren 2007):


Hospitacije, ki so naravnane razvojno, zajemajo predvsem ugotavljanje
dejanskega stanja v razredu in svetovanje strokovnim delavcem, kako delo
izboljšati. Svetovanje (najpogosteje ravnateljevo ali – po dogovoru – drugih
kolegov) naj učitelju pomaga ugotoviti, na katerih področjih poučevanje je
»močan« in na katerih »šibek«, ter izoblikovati zdravo samopodobo.



Pomenijo nadzor nad delom strokovnih delavcev.



Opozarjajo na (učiteljevo in ravnateljevo) odgovornostjo za vzgojnoizobraževalno delo in rezultate.



Omogočajo presojo kakovosti poučevanja.



Ugotovitve lahko ravnatelj neposredno uporabi za vodenje in usmerjanje
vzgojiteljskega, učiteljskega oziroma predavateljskega zbora.
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3.3 RAVNATELJ KOT MANAGER

Beseda manager se je razvila okoli leta 1950 v Benetkah. Njen izvor je povezan z besedo
»mano«, kar pomeni dlan. Manager torej »za roko« vodi ljudi, jih usmerja in pelje v pravo
smer (Cimrman et al. 2003).
Managerji so uresničevalci in nosilci managerskih nalog znotraj organizacij oziroma
podjetij. To so osebe, ki uporabljajo svoje sposobnosti in strokovno znanje pri odločanju
za komuniciranje, vplivanju na druge in vodenje pri doseganju organizacijskih ciljev.
Managerske veščine obsegajo teoretična in praktična znanja in spretnosti; razdelimo jih
lahko v tri kategorije (Mrčela 1996):


Tehnična znanja,



socialna in konceptualna znanja ter



strateška znanja.

Pridobivanje in organiziranje virov, ter načrtovanje in doseganje ciljev s pomočjo ljudi je
bolj dinamičen kot statičen proces. Nenehne spremembe dajejo managementu
dinamične razsežnosti. Uspešnost managerjev je precej odvisna od tega, koliko se
znajo prilagoditi spremembam oziroma ali znajo pravočasno spremeniti potek in način
dela v organizaciji. Managementska misel se je vedno razvijala, kadar je do novih
problemov ali ugotovitev prihajalo iz prakse (Možina et al. 2002).
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Slika 7: Ključne sestavine uspešnega managerja (lastno delo)
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Uspešen manager mora delovati tudi v naslednjih dejavnostih (Možina et al. 2002):


Iskati nora nove ideje, metode, izdelke, storitve;



iskati mora nove rešitve za stare probleme;



zaposlenim mora omogočati, da bodo prispevali po svojih najboljših močeh;



zaposlenim, sebi in organizaciji mora omogočiti razvoj.

Managersko znanje in sposobnosti pa so povezane predvsem z medosebnimi odnosi in
kognitivnimi ali konceptualnimi sposobnostmi. In ker dober management pomeni
ključno prednost posamezne šole, še posebno v času sprememb, in je od njega odvisna
tudi njena uspešnost, lahko izpostavimo najpogosteje omenjene lastnosti, ki so pri
managerjih zaželene (Rozman 2002):


Sposobnost gledati na stvari in dogajanja z vidika celote ali sistemsko gledanje,



logično razmišljanje in sklepanje,



sposobnost komuniciranja in motiviranja,
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ustvarjalnost,



izkušnje.

Southworth (2005) pravi, da je razlikovanje med vodenjem in managementom
problematično. Nekatere raziskave (Sergiovanni 2006) dodatno brišejo meje in
smiselnost delitve na managersko vodenje in druge vrste vodenja. Vprašamo se na
primer, h kateremu spada vodenje kurikula, in odgovor se zdi jasen. Toda izkazalo se je,
da ravnatelji marsikdaj spreminjajo kurikul z mislijo, da bo šola s spremembo dobila več
učencev. Pri tem se ravnatelji ne opirajo na pedagoške, torej vodstvene ideale, temveč
na managerske: z novimi učenci bo več denarja. Spremembo lahko uvedejo s strokovnim
prepričanjem, ko so recimo pripravljeni omiliti kriterije ali zmanjšati število ur
naravoslovja (Koren 2007).
Ravnateljstvo se tako kot management veže na strukturni položaj, ki prinaša odgovornost
in zadolžitve. Medtem ko vodji avtoriteto podeljuje skupnost, ravnatelju daje avtoriteto
njegov položaj v organizaciji (Koren 2007).
V okviru managementa pa je ravnatelj odgovoren za vzpostavljanje strategij in procesov,
ki zagotavljajo delovanje šole, njihovo vzdrževanje in spreminjanje – za organiziranje
urejenega vsakodnevnega ritma šole (Lingard idr. 2003 v Koren 2007).
Manager veliko časa posveča organiziranju, finančnemu poslovanju, nadziranju
sodelavcev in načrtovanju ter bil usmerjen predvsem v učinkovitost, ohranjanju struktur
in oblikovanje politike v organizaciji. Ta slog upravljanja, »management«, bi lahko
imenovali tehnično- racionalni in ga pogosto omenjajo kot nasprotje slogu s poudarjeno
čustveno razsežnostjo, ki bi jo prepisali »vodenju«. Vodenje naj bi v šolah vsebovalo več
pedagoškega vodenja, ustvarjalnega sodelovanja in motiviranja sodelavcev. Čeprav ima
manedžerstvo pogosto slabšalen prizvok, so nekatere dejavnosti, ki spadajo k tem
konceptu, za delovanje šole nujne. V marsikaterem šolskem sistemu se šolam prepušča
toliko poslovnega dela in odločanja, da brez manedžerstva v šoli ne bi delovala niti sistem
niti šola(Koren 2007).
Zato »managersko« odločanje skoraj vedno pomeni tudi vplivanje na pedagoško
področje in ga najdemo znotraj šol samih v vseh šolstvih – le v različnem obsegu. Ampak
na šoli mora biti temeljna dejavnost učenje. To druži učitelje, vodje in managerje (Koren
2007).
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4 PREDSTAVITEV SREDNJE ŠOLE ZA GOSTINSTVO IN TURIZEM
MARIBOR
Gostinska dejavnost zavzema pomemben delež v razvoju slovenskega gospodarstva. Tudi
v Mariboru ima dolgo in pomembno tradicijo. Razvojne razmere so v štajerski prestolnici
že zgodaj narekovale potrebo po izobraženih in strokovno usposobljenih gostinskoturističnih delavcih.
Prvo šolo za gostinstvo in turizem so v Mariboru ustanovili leta 1926. Imenovala se je
Gostilničarska nadaljevalna šola in je delovala v okviru tedanje Trgovske akademije.
Izobraževanje je bilo tesno povezano s prakso, vajeništvom, temeljilo je na strokovnih
predmetih. Ker je bila šola dobro povezana z gospodarstvom, so v njej poučevali tudi
učitelji iz tedanjega Združenja gostinskih in kavarniških obratov. Ob okupaciji 1941. leta
pa je šola prenehala delovati. Po drugi svetovni vojni sta bili v Mariboru ustanovljeni kar
dve gostinski šoli. Politični interesi so obema prirezali krila. Eno so premestili v Ljubljano,
druga, zanjo je skrbelo Združenje gostinskih podjetij Maribora, pa je bila ukinjena leta
1948, ko prisotnost privatnih gostincev ni bila več zaželena, saj so vodje, ravnatelje,
izbirali po politični pripadnosti, pa tudi pouk je postajal vedno bolj teoretičen.
Leta 1949 je bila z odločbo Ljudskega odbora v Mariboru ustanovljena Nižja gostinska
šola, ki je sprva imela prostore na sedanji ekonomski šoli, pozneje pa v stavbi današnje
gimnazije na Gosposvetski cesti. Delovala je do leta 1951. Neprekinjeno izobraževanje
gostinskih in turističnih delavcev se v Mariboru začenja šele leta 1958. Tedaj je bila na
predlog gostincev in zbornice ustanovljena Gostinska šola, ki je delovala v prostorih
restavracije Branik v Ljudskem vrtu.
To šolo priznava današnja mariborska gostinsko-turistična šola za svojo začetnico. Po letu
1961 si je šola pod novim imenom, Gostinski šolski center, delila zgradbo na Mladinski
ulici 14 s trgovsko šolo, hkrati pa gostovala še na drugih šolah. Z uvedbo usmerjenega
izobraževanja se je prostorska stiska še povečala, saj so dijake zanimali novi izobraževalni
programi za poklice tehnik kuharstva, tehnik strežbe, gostinski tehnik in turistični tehnik.
Od leta 1981 se šola imenuje Srednja šola za gostinstvo in turizem Maribor. Leta 1982 se
je šola preselila v novo stavbo na Mladinski ulici 14a, kjer deluje še danes. Žal se tudi zdaj
soočamo s prostorskimi težavami. Delavci šole upamo, da bo mogoče najti primerno
rešitev, ki ne bo okrnila dejavnosti šole. Srednja šola za gostinstvo in turizem Maribor
sodi med najboljše gostinske šole v Sloveniji. Uspešno sodeluje v mednarodnem
izobraževalnem programu Phare, izobraževanje prilagaja zahtevam Evropske unije,
povezuje se z istovrstnimi šolami v Avstriji, Italiji in Belgiji. Za svoje delo je prejela več
nagrad in priznanj. Upamo in verjamemo, da bomo še naprej izobraževali kvalitetne
gostince in turistične vodnike, ki bodo spretni pri komunikaciji s strankami ter strokovni,
vestni, pošteni in odgovorni pri svojem delu (SŠGT MB, ARHIV).
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4.1 VIZIJA, POSLANSTVO IN ORGANIZACIJSKA STRUKTURA ŠOLE
Vizijo in poslanstvo šole ima Srednja šola za gostinstvo in turizem Maribor navedeno v
letnem delovnem načrtu, ki je osrednji dokument, s katerim se zagotavlja sistematično
uresničevanje z zakonom in programom dela šole predvideno vzgojno-izobraževalno in
drugo delo. Odgovornost za pripravo in izvedbo letnega delovnega načrta pa je povezana
s pristojnostjo ravnatelja. Vsebino letnega delovnega načrta pa dobita v presojo učiteljski
zbor in dijaška skupnost. Svet šole sprejme letni delovni načrt predvidoma do zadnjega
septembra tekočega leta, za katerega je sestavljen letni delovni načrt. Pregleden in
operativen delovni načrt omogoča načrtno uresničevanje, sprotno spremljanje in
vrednotenje opravljenih nalog šole.
Izjava o viziji šole:
»Srednja šola za gostinstvo in turizem Maribor si bo nenehno prizadevala ohranjati in
nadgrajevati sloves uspešnega in uveljavljenega regijskega strokovno-izobraževalnega
središča za potrebe gastronomije in turizma, saj razpolaga z odličnim kadrom in sodeluje
s strokovnjaki in z zunanjimi perspektivnimi nosilci panoge.
V času šolanja pri nas bomo dijake oblikovali v široko razgledane osebnosti uglajenega
obnašanja z odličnimi strokovnimi osnovami in jim tako omogočili najboljšo začetno
pozicijo za njihov karierni in osebnostni razvoj.«
Prednostna naloga bo v tem šolskem letu izboljšanje povezave med teoretičnim in
praktičnim poukom. To bomo dosegali s spodbujanjem celostnega pristopa
(medmodularno in medpredmetno sodelovanje učiteljev) k učnemu procesu v šoli in na
dogodkih izven nje v vseh fazah od priprave do izvedbe.
Izjava o poslanstvu šole:
»Na naši šoli posvečamo veliko pozornost izobraževanju in izpopolnjevanju učiteljev, kar
je dobra osnova za profesionalno delo z našimi dijaki in njihovimi starši, kakor tudi
sodelovanju z nosilci gastronomsko-turistične dejavnosti v regiji v smislu trajnostnega
razvoja, ki bi upošteval naravne in kulturne vire, ljudski potencial, tradicionalno
identiteto in imel tudi ekonomske učinke. S kakovostnim delom se trudimo zagotavljati
visoko raven znanja in osebnostni razvoj dijakov. Dijakom omogočamo udeležbo na
tekmovanjih in v različnih projektih zaradi izkazovanja in potrjevanja njihove uspešnosti,
organiziramo športne vikende, turistično-gostinske tabore, izmenjave z dijaki iz tujine,
širimo obzorja s potovanji in z ekskurzijami, z obiski strokovnih sejmov ipd. Našim
dijakom omogočamo praktično usposabljanje v najboljših obratih. Veliko pozornost
posvečamo poslovnemu in osebnemu bontonu. Ponujamo nabor zanimivih obšolskih
dejavnosti, skrbimo za ekološko ozaveščenost dijakov in strokovnih delavcev ter za
zdravje v najširšem pomenu besede.«
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Slika 8: Organizacijska struktura zavoda SŠGT Maribor (arhiv SŠGT Maribor)
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Tabela 4:Struktura zaposlenih na SŠGT Maribor (lastno delo)
DELOVNO MESTO

ŠTEVILO ZAPOSLENIH

STOPNJA IZOBRAZBE

Ravnatelj

1

VII

Pomočnica ravnatelja

1

VII

Računovodkinja

1

V

Poslovna sektretarka

1

IV

Pedagoški delavci

50

VII

Ekonomat

1

V

Vzdrževalec opreme,
laborant

2

VII

Hišnik

1

IV

Čistilke

3

III

SKUPAJ

61
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4.2 ORGANIZACIJA VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA DELA

V šolskem letu 2015/2016 bodo na Srednji šoli za gostinstvo in turizem Maribor
izobraževali mladino in odrasle po naslednjih programih:


Srednje poklicno izobraževanje, program: gastronomske in hotelske storitve,
poklic: gastronom hotelir/gastronomka hotelirka,



srednje strokovno izobraževanje, program: gastronomija in turizem, poklic:
gastronomsko-turistični tehnik/gastronomsko-turistična tehnica,



poklicno-tehniško izobraževanje, program: gastronomija, poklic: gastronomski
tehnik/gastronomska tehnica.

Predmetniki vseh navedenih programov so objavljeni na spletni strani šole.
Srednja šola za gostinstvo in turizem Maribor ima v šolskem letu 2015/2016 754 dijakov.
V skladu z novimi normativi je v tem šolskem letu oblikovanih 27 oddelkov.
Pouk poteka praviloma od 7.50 do 14.50 na dveh lokacijah: na Mladinski ulici 14/a in na
Cankarjevi ulici 5. Odmori so 5-minutni razen glavnega odmora, ki je namenjen malici.
Glavni odmor za malico je organiziran znotraj podaljšane 4. ure v dveh delih in traja 25
minut.
V tem šolskem letu pripravljajo tople obroke v okviru dijaške prehrane v centralni kuhinji
na Mladinski ulici za dijake Srednje šole za gostinstvo in turizem Maribor, za dijake
Srednje trgovske šole in za dijake Konservatorija za glasbo in balet. Na Cankarjevo ulico
malico pripeljejo in jo delijo v razdelilni kuhinji v kletnih prostorih šole, kjer se nahaja
tudi jedilnica.

Materialni pogoji za delo, prostori
Opredelitev območja, s katerega prihajajo dijaki
Dijaki, ki se vpišejo v Srednje šole za gostinstvo in turizem Maribor, prihajajo praviloma z
območja celotne severovzhodne Slovenije in Koroške, nekaj tudi od drugod.
Približno polovica dijakov je vozačev.
Prostori
Srednja šola za gostinstvo in turizem Maribor s sedežem na Mladinski ulici 14/a v
Mariboru ima 2800 m2 površine, na dodatni lokaciji v Cankarjevi ulici 5 pa uporabljajo
kletne prostore, pritličje in prvo nadstropje s površino približno 2250 m2.
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Pouk se odvija v naslednjih učilnicah in prostorih na Mladinski ulici:















2 učilnici za praktični pouk kuharstva (1 šolska kuhinja, 1 restavracijska kuhinja)
1 centralna kuhinja za pripravo dijaške prehrane
1 jedilnica za potrebe dijaške prehrane
3 učilnice za praktični pouk strežbe
1 učilnica za praktični pouk turizma (60 m2)
1 učilnica za predavanja (60 sedežev)
8 učilnic za 32 dijakov (velikost po 60 m2)
1 učilnica za računalništvo (60 m2)
1 knjižnica za dijake (24 m2)
garderobe za praktični pouk STR in KUH
garderobe za obutev in oblačila (v zaklonišču)
sanitarije
arhiv
kabineti

Na Cankarjevi ulici se pouk odvija v vseh prostorih pritličja, prvega nadstropja ter v kleti.
Najeti prostori:
 telovadnici (Športno društvo Center Maribor in Športna dvorana Lent)
Strokovni aktivi in vsi učitelji razpolagajo s prenosnimi računalniki, za pouk naravoslovnih
predmetov so na voljo matematična računala. V vseh učilnicah se nahaja IKT, ki zajema
računalnik, projektor in zvočnike. Polovica učilnic je opremljena s »pametnimi« tablami
in pripadajočo opremo. Informacijsko komunikacijsko tehnologijo sproti obnavljajo in
dopolnjujejo. Letos so uredili dodatno računalniško učilnico za potrebe internega
pilotnega projekta »e – pouk«, ki letos poteka v 1. a oddelku.
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5 ANALIZA MANEGERSKIH PRISTOPOV NA SŠGT MARIBOR
Študijo primera, kako ravnatelj najbolj učinkovito vodi šolo, bomo naredili na Srednji šoli
za gostinstvo in turizem Maribor. Kot smo že v prejšnjih poglavjih predelali, je delo
ravnatelja izjemno kompleksna naloga, saj vključuje tako pedagoške pristope kot
manegerske pristope. Iz prejšnjih poglavjih smo že ugotovili, da se delo ravnatelja loči na
pedagoško delo in na manegersko delo, vendar katero od teh del je pomembnejše za
celotno delovanje šole? Ali se naj ravnatelj bolj posveča pedagoškemu delu in s tem krepi
šolsko kulturo in njeno razvijanje? Ali naj bo njegov pristop managerske narave in celotno
šolo jemlje kot »podjetje«, v katero mora vlagati in jo razvijati glede na zunanje trende
okolja?
Pri tem se nam tudi poraja vprašanje, koliko časa naj ravnatelj dejansko porabi za
pedagoško in managersko delo in ali je realno pričakovati, da bo ena oseba zmogla
oboje?
Pri izdelavi magistrske naloge smo se osredotočili na najbolj aktiven mesec v
ravnateljevem letu, in sicer na mesec junij. Mesec junij je nabit s številnimi aktivnostmi,
ki zahtevajo popolno pozornost ravnatelja kot pedagoga in kot managerja. V mesecu
juniju se izvajajo pedagoške aktivnosti, kot so: zaključevanje ocen, poklicna matura,
zaključni izpiti, pedagoška konferenca ter še mnoge druge aktivnosti. V managerske
aktivnosti pa spada sprememba kadrovskega načrta, sestanki aktivov, pregled plačil za
preteklo šolsko leto, investicije v prenovo šole na stacionarni lokaciji ter pogajanja o
širitvi šole na novo lokacijo.
Ker je tudi ravnatelj samo človek, smo na podlagi opazovanega videli, da bi obe funkciji
zelo težko opravil dosledno in iz tega dobil najboljši rezultat. Po pogovoru z ravnateljem
v mesecu maju smo naredli preizkusni mesec, v katerem bo ravnatelj opravljal samo
managerske naloge, vse pedagoške naloge pa bo prepustil svoji pomočnici, in sicer
podravnateljici Srednje šole za gostinstvo in turizem Maribor.
Podravnateljici omenjene šole so pedagoške naloge pisane na kožo, saj je že več kot
dvajset let v pedagoških vodah kot učiteljica jezikovnih predmetov. Podravnateljica je v
opazovanem mesecu juniju prevzela vse pedagoške naloge, ki so bile potrebne za
uspešen zaključek šolskega leta. Dve izmed glavnih aktivnosti sta bili pedagoško
zaključevanje šolskega leta in sestanki z različnimi aktivi šole, na katerih je tudi
prisostvoval ravnatelj, saj to spada tudi v njegovo managersko nalogo vodenja in
nadziranja.
Na podlagi te odločitve se je ravnatelj lahko popolnoma posvetil vsem managerskih
nalogam, ki so ga čakale v opazovanem mesecu juniju. Mesec junij je bil izjemno natrpan
s spremembami kadrovskega načrta, saj se s 30. 6. 2016 končajo pogodbe za določen čas
in je potreben presek dela za določenega delavca in ocenitev njegove uspešnosti v
preteklem šolskem letu, prav tako je pomembno izračunati potrebe po delavcih in potem
ure razdeliti za naslednje šolsko leto.
47

Treba je bilo tudi pregledali plačila in izdatke ter finančno stanje po končanem šolskem
letu 2015/2016. Šola se skoraj sto procentno financira iz MOFAS-a. Višina financiranja s
strani MOFAS-a je odvisna od števila dijakov na dan 15. 9., tako šola dobi vsak mesec isti
znesek od števila dijakov. Šola dobi za enega dijaka približno 3.000 € za celo šolsko leto,
kar znese ob okvirnem številu dijakov, ki jih premore šola 2.160.000 €, kar se razdeli na
dvanajst mesecev in mesečni znesek financiranja znese cca. 180.000 €. Iz tega zneska, ki
ga šola mesečno dobi iz MOFAS-a, mora ravnatelj gospodarno ravnati, saj mora iz tega
zagotoviti plače za vse zaposlene, vse materialne stroške in vse investicije. Tukaj se
najbolj vidi, ali je ravnatelj ubral ustrezen managerski pristop, saj lahko potem šolsko leto
konča v plusu ali minusu. To šolsko leto je šola končala v pozitivnih številkah.
Ena izmed glavnih managerskih nalog, s katerimi se ukvarja ravnatelj, pa je pridobitev
dodatne lokacije, na kateri bi potekal pouk. Ta problematika traja že več kot dvajset let,
vendar kaže, da se bo tudi ta zagata kmalu uspešno rešila. Tukaj je ravnatelj izjemno
pomemben člen teh pogajanj, saj mora kot predstavnik šole najbolje poskrbeti za svoje
delavce in posebej za dijake, ki obiskujejo to šolo.
Slika 9: Aktivnosti ravnatelja SŠGT Maribor (lastno delo)
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Iz zgornje slike je razviden model managerskih aktivnosti, ki so splošno znane. Te
aktivnosti delimo na osebnostne, tehnične, upravljalne ter medsebojno vplivne
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aktivnosti, slednje še delimo na medčloveške vloge, informacijske vloge in odločitvene
vloge.
Glede na to, da ravnatelj Srednje šole za gostinstvo in turizem Maribor vodi šolo kot
»podjetje«, uporablja tudi managerske aktivnosti, saj so nujno potrebne za uspešno
vodenje šole, tako s pedagoškega vidika kot pa tudi seveda z ekonomskega vidika.
Osebnostne lastnosti, ki jih ima ravnatelj so ekstravertiranost (odprtost,
komunikativnost, zlahka izraža svoja mnenja in čustva), ima dobro mnenje o ljudeh okoli
sebe, je prijateljsko razpoložen, se zanima za druge in je prijazen do drugih. Ravnatelja
prav tako odlikuje entuziazem, saj teži k uresničevanju ciljev v organizaciji. Vendar je pri
vsem tem usmerjen k realnosti in uspešno nadzira svoja čustva in impulze.
Ravnatelj tudi uporablja oz. se poslužuje tehničnih aktivnosti, ki se nanašajo na delo in
reševanje tehničnih problemov. Ravnatelj zahteva, da je kader tehnično podkovan iz
stroke, katero poučuje. Zato je tudi ravnatelj tehnično podkovan v pedagoških znanjih, ki
jih je pridobil skozi leta učenja v razredu, in znanja o managementu in ekonomiji, ki ga je
pridobil skozi leta dela v gospodarstvu. Ravnatelj se zaveda dejstva, da mora biti dobro
podkovan iz obeh področjih, saj lahko le-tako dobro vodi organizacijo.
Upravljalne aktivnosti se nanašajo na organizacijo, za katero mora ravnatelj sprejeti
ustrezne odločitve. To so aktivnosti, s katerimi obdeluje administracijo, saj mu trenutna
zakonodaja zelo veže roke na področju zaposlovanja in pridobivanja denarja za proračun
ter organizacijo delovnega časa. Pri tem mora zelo dobro ohranjati odnose s tistimi, ki
imajo »moč« nad organizacijo.
Medsebojno vplivne aktivnosti pa se delijo na medčloveške vloge, informacijske vloge in
odločitvene vloge.
Medčloveška vloga je zelo pomembna vloga, saj je vloga voditelja. Tukaj se mora
ravnatelj izkazati kot dober voditelj, saj dela z različnimi skupinami in delovnimi timi, ki
posledično oblikujejo organizacijo takšno, kot je.
Ravnatelj se mora podrobno spustiti v informacijsko vlogo, saj v tekočem šolskem letu
pridobi enormno število informacij, ki jih mora obdelati in oceniti. Glede na pomembnost
pa nato daje povratne informacije, če so potrebne.
Odločitvene vloge so rezultat dela managerjev, saj tukaj nastopa ravnatelj v vlogi
»podjetnika« ali »pogajalca«. V odločitveni vlogi prevzema odgovornost za odločitve, ki
jih je sprejel, vendar morajo biti te odločitve razumne s stališča vseh ostalih vlog. Tukaj
mora ravnatelj tudi paziti, da z določeno odločitvijo ne zmanjša ostalih aktivnosti, v
katere je posledično vključen.
Pri izdelavi magistrske naloge smo se osredotočili na najbolj aktiven mesec v
ravnateljevem letu, in sicer v mesec junij. Mesec junij je nabit s številnimi aktivnostmi, ki
zahtevajo popolno pozornost ravnatelja tako kot pedagoga, kot tudi managerja. V
mesecu juniju so pomembne pedagoške aktivnosti, ki zavzemajo zaključevanje ocen,
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poklicna matura, zaključni izpiti, pedagoška konferenca ter še mnoge druge aktivnosti. V
managerske aktivnosti pa spada sprememba kadrovskega načrta, sestanki aktivov,
pregled plačil za preteklo šolsko leto, investicije v prenovo šole na stacionarni lokaciji ter
pogajanja o širitvi šole na novo lokacijo.
Slika 10: Management v SŠGT Maribor (lastno delo)
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V opazovanem mesecu juniju 2016 na Srednji šoli za gostinstvo in turizem Maribor smo
bili priča zgoraj navedenemu modelu dejavnosti sodobnega managementa v
organizaciji. Ker je mesec junij natrpan z managerskimi odločitvami in usklajevanji, se je
ravnatelj poslužil zgoraj navedenega modela.
V teku magistrske naloge smo ugotovili, da managerske aktivnosti niso samo uporabne
v podjetju, ampak so tudi v šolstvu. Iz zgoraj videne slike nam je jasno,da se ravnatelj
poslužuje vseh aktvinostih, ki so navedene.
Usklanjevanje virov je zelo pomembno, saj mora celoten proračun, ki ga dobi
financiranega iz MOFAS-a skoordinirati tako, da pokrije vse človeške, materialne in
druge finančne stroške za potrebe delovanja šole.
Šola ni več samo šola, vedno bolj se približuje podjetjem, ki tekmujejo na trgu. Vendar
tukaj šole tekmujejo v tem, koliko dijakov se bo vpisalo na šolo, saj je celoten vpis dijakov
relevanten za financiranje, ki ga šola dobi.
Šolsko vzdušje in kultura sta pomemben dejavnik, ki vpliva na celoten razvoj šole. Tukaj
mora ravnatelj pravilno razvijati organizacijsko vzdušje, ki kasneje pomaga doseči
individualne in skupne cilje, s katerimi šola krepi svoje vzdušje in kulturo.
Del vsake managerske naloge pa je načrtovanje, vodenje in kontroliranje, kar mora
ravnatelj vestno razdeliti, da so naloge učinkovito opravljene. Tako opredeli določen cilj,
ki je pomemben za šolo. Načrtuje, pridobiva vire, organizira delovne skupine, ki kasneje
izvajajo to nalogo, jih spremlja in kontrolira, tako da so naloge opravljene.
Poslovne dejavnosti za šole spadajo bolj v specifiko, vendar je na opazovani šoli tudi
registrirana tržna dejavnost, s katero si lahko šola zagotovi še dodaten denar. Ker se na
šoli poučuje kuharstvo in strežbo, se lahko zaradi tega aktivno ukvarjamo s tržno
dejavnostjo, kot je catering dogodkov in podobno.
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6 SKLEP
V magistrskem delu smo predstavili in prikazali delovanje ravnatelja Srednje šole za
gostinstvo in turizem Maribor skozi pedagoški in skozi managerski vidik. Skozi celotno
delo smo prikazali, kaj je management, kakšne so lastnosti dobrega managerja ter
predstavili definicijo pedagoga iz ravnateljevega vidika ter njegova dela v sklopu
ravnateljevanja.
Razlike med ravnateljem managerjem in ravnateljem pedagogom so zelo velike, saj se
ravnatelj manager povsem posveča svojim managerskim nalogam, ki so načrtovanje,
organiziranje, poveljevanje, koordiniranje in nadzorovanje. Tipični manager se razlikuje
od managerja ravnatelja, saj mora ravnatelj, čeprav hoče ravnati kot manager, upoštevati
pedagoški vidik svojega delovanja. Njegovo delovanje je tudi omejeno z zakonodajo,
proračunom in navodili Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport. Zato smo v
magistrsko nalogo vključili tudi ravnateljevo zakonodajno opredelitev, da lažje razumemo
njegovo delovanje v šoli.
Tudi management v javni upravi ni isti, kot tisti, ki je prisoten na trgu. Tako se je v 80.
letih prejšnjega stoletja začel management v izobraževanju. Sam management zajema
način financiranja, marketinško usmerjenost, zaposlovanje, plačni sistem, normative in
številne predpise. Management je kljub pomislekom v izobraževanju vedno bolj nujen,
saj šola ni več tipična šola, ampak se spreminja tudi glede na »trg«, zato se mora šolo
dobro voditi, da lahko ostane aktualna in tako privablja nove učence in ohranja vse
aktivnosti, povezane s pedagoškim delom učiteljev ter seveda tudi, da ohrani pozitivno
finančno stanje. Pozitivno finančno stanje pa je odvisno od vpisa dijakov, saj je šola v
celoti financirana od Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, ki financira šolo glede
na število dijakov. Tako začetno finančno stanje izhaja iz vpisa dijakov in dobrega
gospodarjenja ravnatelja iz prejšnjih let.
Na opazovanem primeru v Srednji šoli za gostinstvo in turizem Maribor smo ugotovili, da
je ravnatelj v začetnih letih svojega delovanja kombiniral svoja pedagoška dela z
njegovim managerskimi delom. Tako smo prišli do ugotovitve, da se ni mogel posvečati
vsakemu delu popolnoma in je s tem je izgubljal določene možnosti za pedagoški in
managerski napredek. Ker je omenjen ravnatelj ugotovil, da s takšnim delom dela večjo
škodo kot korist, je uvedel nov način dela, tako da je razdelil delo kot pravi manager. Vse
pedagoške naloge je prepustil oziroma naložil svoji pomočnici, in sicer podravnateljici, ki
je že po izobrazbi pedagog in ima večletne izkušnje v pedagoških vodah. Tako je
podravnateljica spremljala vso delo pedagoškega kadra in skrbela za njihovo strokovno
delo, za dobro počutje dijakov na šoli in strokovno izobraževanje pedagoškega kadra. Ker
se je podravnateljica popolnoma posvetila pedagoškemu delu, je tako ravnatelju
omenjene šole ostalo več časa za managerske naloge, ki jih mora opravljati kot ravnatelj
Srednje šole za gostinstvo in turizem Maribor. V sklopu magistrske naloge smo za
opazovanje te delitve uporabili mesec junij 2016, ki je bil izjemno natrpan z
managerskimi odločitvami. Glavna naloga tega meseca je bila prerez vseh ur, ki se bodo
oblikovale v naslednjem šolskem letu, to je 2016/2017. Torej ure, ki bodo na voljo za
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pedagoške delavce, ki so že na šoli in ugotavljanje, ali se bodo pojavile dodatne ure in
dodatna potreba po zaposlitvah. Tukaj je moral ravnatelj tudi pretehtali odločitve o tem,
ali bo v naslednjem šolskem letu obdržal kader, ki je bil zaposlen samo za šolsko leto
2015/2016. Ravnatelj ima v tem primeru veliko breme odločitve, saj je od njegove
odločitve odvisen nemoten potek v naslednjem šolskem letu. V tem primeru mu je prav
tako pomagala podravnateljica, ki je oddala strokovno oceno določenega delavca o tem,
kako potekajo njegove ure in ali je po strokovnem delu primeren za nadaljnjo opravljanje
tega dela. Na tem primeru se dobro pokaže, kako tehtno se je ravnatelj odločil za delitev
dela na pedagoški del in na managerski del, saj se je le s to delitvijo lahko na koncu realno
precenilo stanje o nadaljnjih zaposlitvah v šoli. Pomemben dejavnik managementa v
Srednji šoli za gostinstvo in turizem Maribor je tudi usklajevanje virov, saj je celoten
proračun šole financiran iz MOFAS-a in tukaj je moral ravnatelj glede na finančno stanje,
ki je na šoli, uskladiti vse vire potrošnje, da lahko šola deluje brez zapada v negativne
številke. Kot zelo zanimiv del našega opazovanja pa moramo izpostaviti specifiko
poslovne dejavnosti, katera se kaže skozi tržno dejavnost, ki jo izvaja šola pod vodstvom
ravnatelja. Tržna dejavnost je učinkovita tako za učenje dijakov skozi realne situacije, s
katerimi se srečujejo na terenu, kot za pedagoški kader, saj s tem razvijajo svoja znanja
ter seveda tudi za šolo, da širi svoj dober glas in ohranja dobro poslovno stanje.
Iz celotnega dela na magistrski nalogi smo po preučenih managerskih pristopih in po
pedagoškemu delu, ki ga je ravnatelj prej opravljal, prišli do ugotovitve, da je najboljša
rešitev ta, ki jo ravnatelj sedaj tudi uporablja: delitev njegovega dela na managerski del
in na pedagoški del. Pedagoški del je prepustil podravnateljici, managerski del pa je
obdržal, ga nadgradil in ga tudi uspešno izpeljuje iz leta v leto.
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