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                      BILTENU NA POT 

Aleksandra Kostanjevec  

 

Upravljanje z različnimi dokumenti na šolskem področju zahteva veliko časa. Posamezni zavodi 

vodijo in urejajo obsežno dokumentacijo na različne načine, s ciljem, da v celoti zadostijo 

zahtevam zakonodaje. 

 

V izmenjavi mnenj z ravnatelji smo vedno prišli do izhodišča, kako najti način, da bi bilo mogoče 

z ustreznim sistemom vse postopke opravljati na enem mestu. Pri tem naj bi sistem sam skrbel 

za vse potrebno z različnimi opomniki - predvsem za hitro odzivnost in stalni pregled dela znotraj 

zavoda.  

 

Iz tega je nastala idejna zasnova o novem sistemu HERKULES/Vse na enem 

mestu ali krajše sistem H.   
 

Sistem HERKULES omogoča celotno racionalizacijo šolske administracije in s svojo vsebino in 

uporabnostjo predstavlja navigacijo po šolski dokumentaciji. Partnerji v sistemu Herkules so 

oblikovali sistemske module za vodenja zavoda s pomočjo avtomatiziranih procesov, ki 

učinkujejo tako, da razbremenijo zaposlene večkratnega zapisa številnih podatkov in izračunov. 

Obenem pa ravno zaradi avtomatizacije zbirke podatkov nudijo možnost takojšnjih analiz, ki jih 

ravnatelj potrebuje za načrtovanje razvoja zavoda in vsakega posameznika v njem.  

 

Prednosti sistema Herkules so: 

Enostavna uporaba 

Urejanje dokumentacije zelo otežujejo stalne spremembe, na katere zavod ne more vplivati. 

Veliko časa je porabljenega, da v VIZ z dobro organiziranostjo in stalnim pregledom izpolnjujemo 

vse predpisane zahteve na področju dokumentacije. Sistem Herkules sledi vsem spremembam 

zakonodaje in uporabniku zagotavlja ustrezne obrazce in predloge.  

Celovitost  

Sistem Herkules nudi obvladovanje poslovanja z dokumenti. V sistemu se dokument kreira, 

posreduje in shranjuje. Omogočeno je sprotno pregledovanje poteka dela, vnašanje sprememb, 

primerjanje uresničenih nalog z letnim delovnim načrtom in podobno. Vključuje tudi predčasne 

opomnike, ki opozarjajo uporabnika na roke, pomembne za pravočasno in pravilno procesiranje 

posameznih dokumentov. 

Pravna pravilnost 
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Pravna pravilnost je zagotovljena ob pomoči svetovalne skupine visoko usposobljenih ljudi z 

izkušnjami na šolskem področju. V sistemu Herkules je tako ves čas zagotovljeno, da je 

dokumentacija oblikovno in vsebinsko urejena v skladu s pravnimi določili. 

Poslovanje na način, ki ga omogoča sistem Herkules, neposredno opredeljujejo jasna zakonska 

določila v krovnem Zakonu o splošnem upravnem postopku (ZUP), Zakonu o elektronskem 

poslovanju in elektronskem podpisu (ZEPEP), Zakonu o varstvu dokumentarnega in arhivskega 

gradiva ter arhivih (ZVDAGA) in drugih zakonih in podzakonskih aktih, ki se poslovanja dotikajo 

posredno. 

Uredba o upravnem poslovanju (UUP) med drugim v svojem 76. členu določa, da smejo javni 

zavodi uporabljati samo tiste informacijske rešitve za evidentiranje, za katere ministrstvo, 

pristojno za javno upravo, ugotovi, da ustrezajo pogojem. Sistem Herkules ima pridobljeno 

pozitivno mnenje Ministrstva za javno upravo o skladnosti z zakonskimi določili. Prav tako ima 

sistem Herkules tudi akreditacijo Arhiva Republike Slovenije, kar pomeni, da so storitve sistema 

Herkules, ki se dotikajo programske opreme dodatno potrjene kot ustrezne tudi s strani 

pristojnega organa. 

Več prednosti sistema Herkules:  

 

 ENOVITO upravljanje 

zavoda 

ENOSTAVNO 
upravljanje zavoda - višja 

kakovost poslovanja 

PRIHRANEK časa do 30% 

ZANESLJIVOST – visoka, 

praktično brez napak 

PREGLEDNOST 

celotnega poslovanja 

OBVEŠČENOST vseh zaposlenih 

OPREDELJENE NALOGE            

za vsak proces  

OPREDELJENE NALOGE  

 

MERILA                   

jasna in  natančna  

NESPORAZUMI zmanjšani na      
minimum   
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MODULI V SISTEMU HERKULES  

Sistem Herkules sestavlja več modulov. 

 

 
 

Vsak lahko deluje samostojno, povezano med seboj pa tvorijo celoten sistem.  

 

Prva dva modula, ki ju priporočamo pri urejanju dokumentacije v VIZ s sistemom Herkules, sta: 

LETNI DELOVNI NAČRT in UPRAVLJANJE Z DOKUMENTI 

 

 LETNI DELOVNI NAČRT (LDN) je najpomembnejši dokument, s katerim načrtujemo in 

izvajamo vzgojno-izobraževalno delo. Priprava LDN od ravnatelja zahteva veliko časa in 

usklajevanja s strokovnimi delavci. S pomočjo modula LDN v sistemu Herkules in s 

spletnim sodelovalnim delom pripravljamo, izvajamo in spremljamo letni delovni načrt. 

 

V pripravo / načrtovanje vključimo vse sodelavce, vnos zahtevanih podatkov v 

predpripravljene obrazce je preprost. Za vsako dejavnost so predvideni nosilci nalog, ki 

jih sistem v določenem časovnem obdobju avtomatično opozori na izvedbo določene 

naloge. Poročila o izvedbi vsake dejavnosti, ki je načrtovana v LDN so sprotna, 

pripravljajo jih izvajalci dejavnosti, oziroma vodje. Pomembno je, da so ves čas dostopna 

in tako je omogočena sprotna spremljava pedagoškega dela tako strokovnih aktivov in 

vodstva šole. Ravnatelj ima vedno na voljo podatke, s katerimi pripravlja analize dela in 

na osnovi teh uvaja potrebne spremembe pedagoškega dela. 

 

Priporočamo, da se na uvajanje modula Letni delovni načrt pripravite dovolj zgodaj, ko se 

priprave na novo šolsko leto že začenjajo. 
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 UPRAVLJANJE Z DOKUMENTI (UPD) je modul, ki je nastal na podlagi desetletnih izkušenj 

podjetja PIA d.o.o. za upravljanje z dokumenti v javni upravi. 

Za poslovanje v vzgojno-izobraževalnih zavodih je modul UPD popolnoma prilagojen tako, da 

sledi šolski zakonodaji ter zagotavlja vključevanje vseh zakonskih sprememb. 

Z njim je zagotovljeno celovito urejajanje vhodne in izhodne pošte, izdelovanje in vodenje 

notranje šolske dokumentacije z različnimi obrazci, ki so usklajeni z zakonodajo. Poslovanje z 

dokumenti poteka elektronsko, je hitro dostopno, pregledno, ažurirano in izdelava različnih 

poročil je enostavna. 

Sistem Herkules omogoča prenos podatkov iz različnih sistemov, ki jih v VIZ že uporabljate. 

Posebno je potrebno izpostaviti povezavo z eAsistentom, ki vključuje eRedovalnico in eDnevnik, 

ki sta že integrirana v sistem Herkules. 

Za prehod na delo s sistemom Herkules svetujemo postopnost. Zavodi uporabljajo številne 

programe, ki jih ni potrebno takoj opustiti. Podatki se lahko prenesejo v sistem Herkules in delo z 

njimi se nemoteno nadaljuje. Vsak zavod tako sam določa postopnost prehoda na sistem 

Herkules in ob tem upošteva tudi kadrovske in organizacijske zmožnosti. Pri uvajanju sprememb 

je pomembno tudi, da sodelavcem omogočimo dovolj časa, za prilagajanje na spremembe in nov 

način dela. 

 

 

KAKO DELUJE SISTEM HERKULES? 

 

Sistem Herkules je inovativen sistem reševanja problematike administrativnega dela v javnih 

zavodih. Z jamstvom Arhiva Republike Slovenije za dokumentacijski sistem in z dovoljenjem 

Ministrstva za javno upravo sta zagotovljena enotno tehnološko arhiviranje in varna uporaba 

vnešenih podatkov.  

 

Vsi podatki so varno shranjeni na strežniku podjetja PIA d.o.o. iz Velenja. Prednost centralnega 

strežnika je v tem, da se lažje nadgrajuje, ima dovolj veliko razpoložljivost in zagotovljeno visoko 

varnost podatkov. 

 

Sistem Herkules je spletna programska oprema, do katere uporabniki dostopajo preko spleta s 

katerekoli lokacije.  
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KONZORCIJ HERKULES 

Katra Kozak 

 

Partnerji, ki sodelujejo pri razvoju sistema Herkules in njegovi uporabi v vzgojno-izobraževalnih 

zavodih, delujejo s ciljem, da vsak z ekipo strokovnjakov prispeva svoj delež in kar v največji meri 

sledi skupnemu cilju, ki ga združuje KONZORCIJ PARTNERJEV SISTEMA HERKULES. 

 

Podjetje PIA d.o.o. iz Velenja se ukvarja s svetovanjem, načrtovanjem in izdelavo programske 

opreme. Deluje na več področjih, pomembnejša izmed teh so informacijski – vsebinski - 

dokumentni sistemi, občinski dokumentni sistemi, dokumentni sistemi za podjetja, izvajanje 

programske opreme za spletno anketiranje in sistemi izobraževanje na daljavo. Veliko 

sodelavcev je svoje dolgoletne izkušnje ideje in razmišljanja pri vodenju in upravljanju VIZ 

dopolnilo z inovativnimi rešitvami racionalizacije šolske dokumentacije. S podjetjem PIA d.o.o je 

nastajal celovit sistem z imenom HERKULES. 

 
CDI Univerzum Ljubljana s svojimi izkušnjami sodeluje pri promociji, uvajanju in organizaciji 

usposabljanja za sistem Herkules. Koordinira delo med konzorcijskimi partnerji. Zavodom, ki 

uvajajo sistem Herkules omogoča celovito podporo in informacije za lažji prehod na nov način 

ureditve šolske administracije.  

 

  
Zavod Antona Martina Slomška Maribor sodeluje pri programskih rešitvah in z ekipo 

strokovnjakov skrbi za celotno tehnično podporo zavodom pri uvajanju sistema HERKULES. 

 

 

 
Podjetje eŠola iz Tržiča se je konzorciju sistema Herkules pridružilo januarja 2012 s sistemom 

eAsistent, ki vključuje eRedovalnico in eDnevnik. 

 

 

Center za dopisno izobraževanje Univerzum, Ljubljana 

PIA d.o.o., Velenje 

Zavod Antona Martina Slomška, Maribor 

eŠola d.o.o., Tržič 
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DELOVANJE  KONZORCIJA HERKULES  

Vsak partner konzorcija sistema Herkules deluje samostojno in hkrati v okviru dogovorjenega 

medsebojnega sodelovanja, ki uporabnikom zagotavlja nemoten pretok informacij in znanja pri 

uvajanju sistema Herkules.  

 

 Uporabnikom zagotavljamo informacije na enem mestu v INFORMACIJSKEM CENTRU, 

ki jih sodelavci posredujejo ustreznemu konzorcijskemu partnerju v nadaljnje reševanje. 

Tako želimo zagotoviti, da uporabnik samo enkrat sporoči informacijo in dobi željeno 

storitev v najkrajšem možnem času. 

 

 Prilagajanje potrebam uporabnikov in objavljanje informacij preko spletnega portala 

Herkules in po potrebi tudi po elektronski pošti sta prednostni nalogi. Tudi izdaje 

tematskih številk biltena Herkules bodo objavljene na spletnem portalu. 

 

 S predstavitvami primerov dobrih praks iz posameznih VIZ pri uvajanju sistema Herkules 

želimo vzpodbuditi medsebojni pretok informacij med uporabniki z namenom, da lahko 

določene ideje vključimo v sistem H in skupaj najdemo primernejše rešitve. Primeri 

dobrih praks bodo prav tako objavljeni na spletnem portalu, kjer bodo uporabniki našli 

tudi odgovore na najbolj pogosta vprašanja. 

 

 

V nadaljevanju predstavljamo vodilne sodelavce konzorcija Herkules, ki so predstavili svoje delo 

in razmišljanja o skupnem sodelovanju. 

 

Skupno vsem je iskanje novih rešitev s sistemom Herkules, da bi v “šolskem prostoru” naredili 

vodenje dokumentacije sistemsko načrtovano, pregledno, omogočili odgovorno sodelovanje 

vseh zaposlenih in tudi sprotno spremljali opravljeno delo. Na podlagi tega se bo lahko vodilni 

delavec odločal, kako in na kakšen način bo vodil zavod, ki mu je zaupan v upravljanje. 

 

Vsi sodelujoči v pogovorih so poudarili, da sistema Herkules ne bi bilo mogoče oblikovati brez 

številnih sodelavcev s področja šolstva, ki so bili pripravljeni svoje bogate izkušnje deliti in jih 

zaupati konzorciju Herkules.  

 

Konzorcij je odprt za vse, ki želijo prispevati ideje in predloge, s katerimi lahko koristno 

dopolnjujemo in spreminjamo način dela v šolskem prostoru. 

 

 

Pogovore so vodile sodelavke uredniškega odbora. 
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KDO SO 

Aleksandra Kostanjevec 

IGOR RAZBORNIK 

PIA d.o.o., svetovalec direktorja 

 

Igorjevo delo je tesno povezano s šolami. Njegova vizija se kaže skozi 

delo njegovega podjetja PIA d.o.o.Velenje, ko je leta 1988 je skupaj s 

skupino zanesenjakov izdelal enega prvih didaktičnih programskih 

paketov za srednje strokovne šole na področju strojništva. Če 

pogledate ekranske slike teh programov (http://url.sio.si/igor1), boste 

ugotovili, da so bili že leta 1995 zelo podobni okoljem, ki jih sedaj 

najdemo v spletnih učilnicah petnajst let po tem. V tem času je 

sodeloval pri izobraževanju učiteljevna vseh srednjih strokovnih šolah 

v Sloveniji. Sam ali s skupino sodelavcev je napisal šest strokovnih 

učbenikov in bil mentor pri večih raziskovalnih in diplomskih nalogah. 

Sodeloval je tudi v programu Računalniško opismenjevanje na Ministrstvu za šolstvo.  

 

Kasneje je njegovo podjetje nastopilo na trgu spletne programske opreme za podjetja. Kot 

načrtovalec in vodja projekta je sodeloval s podjetjem Planitax iz ZDA in izvedel spletni portal za 

ameriško davčno upravo, preko katerega so podjetja lahko oddajala svoje olajšave davkov za 

sredstva, ki so jih namenila raziskavi in razvoju. Sistemske rešitve podjetja PIA najdete v največjih 

slovenskih podjetjih (Holding slovenskih elektrarn, Mariborske elektrarne, Termoelektrarna 

Šoštanj, Rudnik Velenje) in raznih domačih ter tujih ministrstvih. 

 

Leta 2001 je za Ministrstvo za gospodarstvo RS pripravil prvi tehnični koncept vstopne točke Vse 

na enem mestu za registracijo podjetjih preko interneta (http:\\evem.gov.si), izdelal načrt 

Nacionalnega izobraževalnega informacijskega sistema za vlado Bosne in Hercegovine v okviru 

projekta Svetovne banke, izdelal prototip informacijskega sistema za zajemanje veščin in 

kompetenc za nova delovna mesta za Zavod za zaposlovanje Črne gore v okvirju projekta 

VET2004 in sodeloval pri oblikovanju zakona o nacionalnih poklicnih kvalifikacijah v Črni Gori. 

 

Pred dvemi leti je na osnovi bogatih izkušenj pri izvedbi informacijskih sistemov zasnoval 

tehnični koncept projekta Herkules, ki se sedaj uvaja v šole. Zasnova sistema so spletni 

programski produkti, ki so med seboj povezljivi in sledijo logiki, da se v šoli vsak podatek vpiše 

samo enkrat, vsi ostali podatki pa se med različnimi paketi samostojno prenašajo. Tako so v 

različne module sistema Herkules povezani podatki iz KPIS, AJPES, CRP. Prenašajo se podatki o 

predmetnikih, urnikih, dejavnosti učencev in zaposlenih v šoli, spričevala iz elektronske 

redovalnice se arhivirajo v modulu za upravljanje z dokumenti. Iskanje vseh dokumentov na 

zavodu je mogoče samo iz enega mesta. “Cilj sistema Herkules  je prav to”, je povedal Igor. 

 

 

 

http://url.sio.si/igor1
http://evem.gov.si/
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Tatjana Babić 

MARKO PERŠIN 

CDI Univerzum, direktor 

 

Marko Peršin je že peto leto direktor Centra za dopisno izobraževanje 

Univerzum v Ljubljani. Javni zavod, ki ga je ustanovila vlada Republike 

Slovenije pred več kot petdesetimi leti za potrebe izobraževanja 

odraslih, je že večkrat dokazal svoje poslanstvo. V zadnjih letih je poleg 

osnovne dejavnosti, ki vključuje osnovno šolo in niz srednješolskih 

programov za odrasle, dejavnost razširil na področje različnih projektov.  

 

Pri svojem delu uspešno uporablja dolgoletne izkušnje tako na področju 

informatike kot tudi na področju organizacije in izobraževanja. V 

osemdesetih letih je deloval na različnih delovnih mestih, povezanimi z izobraževanjem odraslih 

na področju informacijsko komunikacijske tehnologije. Nadaljeval je v devetdesetih letih na 

Zavodu za šolstvo v programu Računalniško opismenjevanje. Njegova poklicna pot je bila ves čas 

povezana z izobraževanjem odraslih na različnih strokovnih področjih, kjer še vedno deluje kot 

predavatelj na višjih strokovnih šolah. 

 

Novi projekti in iskanje rešitev na področju vodenja javnih zavodov so izzivi, ki jim Marko Peršin 

ves čas sledi. Vključitev CDI Univerzuma v konzorcij sistema Herkules je bila njegova odločitev 

tudi zato, ker z ekipo strokovnih sodelavcev prispeva k oblikovanju določenih rešitev v sistemu 

Herkules. Izkušnje, ki jih ima pri organizaciji izobraževanj, je uporabil pri uvajanju in 

usposabljanju sistema Herkules. 

 

Center za dopisno izobraževanje Univerzum / Šolski Univerzum Ljubljana opravlja promocijo, 

uvajanje in organizacijo usposabljanja za sistem Herkules in povezuje vse uporabnike sistema 

Herkules s konzorcijskimi partnerji. 

 

Marko Peršin aktivno sodeluje v konzorciju in si prizadeva, da bi v nadaljevanju sistem Herkules 

prispeval k ureditvi področja vodenja administracije vrtcev, osnovnih, srednjih šol, višjih šol in  

različnih javnih zavodov tudi s področja izobraževanja odraslih. Njegovo prepričanje je, da le 

povezovanje z različnimi partnerji lahko skupaj prispeva k urejanju tega velikega področja in 

spremembam v njem. 

 

Pri tem še posebno pudarja, kako pomembno je, da smo v stalnem stiku z VIZ, upoštevamo 

primere dobrih praks, prisluhnemo potrebam glede vodenja in iščemo nove rešitve. 

Vsakodnevno prilagajanje družbenim spremembam, racionalizacija poslovanja in iskanje 

ustreznih rešitev je nujnost. “Nič več ne bo tako kot je bilo”, je dodal na koncu pogovora. 
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 Aleksandra Kostanjevec 

 

 

JOŽE BRECL 

vodja tehnične službe,  Zavod Antona Martina Slomška Maribor, 

 

Zavod Antona Martina Slomška (ZAMS) je bil ustanovljen 1995 in ima za uresničevanje svojega 

namena več organizacijskih enot. Organizacijske enote delujejo kot med seboj povezani sistemi, 

ki se dopolnjujejo in podpirajo tako v materialnih kot tudi v vzgojno-izobraževalnih in 

socializacijsko-kulturnih pogojih delovanja. 

 

Cilj zavoda je, da aktivni generaciji prebivalstva omogoči varno in kvalitetno bivanje njenih 

družinskih članov, od predšolskih, tistih, ki se izobražujejo, do tistih, ki v starosti niso več 

popolnoma samostojni. Na ta način ZAMS omogoča skupni prostor srečevanja generacij. Za tako 

kompleksne organizacijske strukture je uporaba informacijske tehnologije v procesu 

izobraževanja postala nujna. Tudi Zavod Antona Martina Slomška se zaveda, da je 

implementacija informacijskih sistemov v obdobju informacijske družbe nujna. 

 

Zavod Antona Martina Slomška vodi različne projekte s področja informacijske tehnologije. Na 

podlagi dolgoletnih izkušenj s tega področja se je Zavod Antona Martina Slomška odločil za 

sodelovanje v konzorciju Herkules, kjer sodeluje pri programskih rešitvah in z ekipo 

strokovnjakov skrbi za celotno tehnično podporo zavodom pri uvajanju sistema Herkules. 

 

S strani Zavoda Antona Martina Slomška v projektu Herkules sodeluje Jože Brecl, ki se z IKT 

intenzivno ukvarja zadnjih enajst let. V Zavodu Antona Martina Slomška že nekaj let uspešno 

skrbi in razvija informacijski sistem ter skrbi za podporo in izobraževanje uporabnikov. 

 

Mag. Andrej Flogie, direktor Zavoda Antona Martina Slomška se zaveda, da je optimizacija 

delovnih procesov in pregled nad poslovanjem s pomočjo informacijskega sistema za zavod 

zelo pomembna. Ker sistem Herkules v posameznih modulih združuje dejavnosti, ki se med seboj 

dopolnjujejo in hkrati tvorijo celovit sistem urejanja šolske dokumentacije, v to pa je vključena 

tudi racionalizacija celotnega zavoda, se Zavoda Antona Martina Slomška z veseljem pridružuje 

odprtemu konzorciju sistema Herkules. 
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Aleksandra Kostanjevec 

VLADIMIR BALUKČIĆ 

eŠola d.o.o., direktor 

Vladimir Balukčič je s svojo ekipo začel delovati v šolskem prostoru 

na zelo pomebnem področju prenove in informatizacije 

poslovanja. Podjetje eŠola je ponudilo veliko inovativnosti z 

uvedbo sistema eAsistent v katerem sta orodji elektronski 

dnevnik in redovalnica. 

Med prvimi v Sloveniji so razvili elektronski dnevnik in s tem 

šolam omogočili celovito rešitev za spremljanje pouka in drugih 

aktivnosti. V kratkem času jim je uspelo pridobiti zaupanje velikega števila srednjih šol, ki so s 

tem orodjem začele spremljati pedagoški proces. Tako sedaj kar 3.000 slovenskih učiteljev 

dnevno uporablja njihovo orodje. 

Vladimir Balukčič je povedal, da so izkušnje zelo pozitivne, čeprav je sprva kazalo nasprotno. Vsi 

vemo, da je uvajanje sprememb v šolski sistem težko in napreduje počasi. Pri tem je potrebno 

pridobiti zaupanje in izpolniti pogoj, ki temelji na prednostih, ki jih bo sprememba prinesla. V 

različnih analizah so ugotovili, da z uporabo eAsistenta učitelji na letni ravni prihranijo več kot 

100 ur administrativnega dela. Odzivi šol so izjemno pozitivni. Več kot polovica slovenskih 

srednjih šol že uporablja storitve podjetja eŠola, z novim šolskim letom pa bo teh več kot tri 

četrtine. Pred kratkim so izvedli tudi anketo med uporabniki. Na rezultate ankete so lahko 

upravičeno ponosni: 

 96 % je zadovoljnih uporabnikov, od tega 60 % zelo zadovoljnih, 

 88 % uporabnikov meni, da je eAsistent poenostavil njihovo delo, hitro so se ga  naučili 
uporabljati, 

 95 % se strinja, da je enostaven za uporabo, 

 pomebna ugotovitev – NIHČE od uporabnikov se ne bi vrnil na prejšnji način dela. 
 

Podjetje eŠola prisluhne potrebam in predlogom uporabnikov in sledi temu, da v najkrajšem 

času pripravi različne prilagoditve, ki jih predlagajo. Tako so v skladu s tem v zadnjih treh 

mesecih uvedli kar 259 različnih novosti in izboljšav. Rešitve, ki jih omogoča eAsistent, intenzivno 

prilagajajo tudi za osnovne šole. Uporaba e-dnevnika in e-redovalnice v osnovnih šolah že 

poteka v tistih šolah , ki izvajajo testiranje. Z novih šolskim letom 2012/2013 bosta eDnevnik in 

eRedovalnica na voljo vsem osnovnim šolam. Prepričani so, da bodo tudi v osnovnih šolah 

dosegli zaupanje kot pri srednjih šolah. 

 

Opravljenih je bilo veliko osebnih srečanj v šolah, s čimer se je gradilo medsebojno zaupanje. S 

tem namenom bo 30. 3. 2012 v sodelovanju s Šolskim centrom Velenje organizirana 

konferenca »Recesija in šolstvo, priložnost ali nevarnost«, kjer bomo lahko skupaj iskali nove 

poti. Vse šole, ki želijo preizkusiti eAsistenta, naj pošljejo elektronsko pošto na naslov 

vladimir@easistent.com in z veseljem vam bodo pripravili vse potrebno za uporabo eAsistenta. 
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SISTEM HERKULES V ŠOLSKEM PROSTORU  

Aleksandra Kostanjevec 

Konzorcijski partnerji so sprejeli usmeritev, da se uvajanje sistema HERKULES opravi postopoma 

in tako da vsem VIZ priložnost, da sistem najprej dobro spoznajo, preizkusijo in šele nato 

organizirajo vse potrebno za spremembe dela v zavodu. 

 

Sistem Herkules in njegove module smo prvič predstavili osnovnim šolam v oktobru 2011. 

Organizirali smo regijska srečanja in se tako v enem tednu predstavili v: 

 

 Murski Soboti,  

 Ljubljani, Kranju,  

 Mariboru, Celju in  

 Novem mestu. 

Regijskih srečanj se je udeležilo 74 osnovnih šol. V Šempetru pri Novi Gorici in v Ravnah na 

Koroškem smo organizirali srečanje v novembru 2011. 

 

Zaradi pozitivnega odziva osnovnih šol smo v mesecu decembru 2011 organizirali 4 delavnice v 

Ljubljani in Mariboru. Dve delavnici sta bili namenjeni predstavitvi in praktičnem preizkušanju 

modula Letni delovni načrt in dve modulu Upravljanje z dokumenti. Na delavnicah so udeleženci 

spoznali prednosti sistema Herkules in dobili možnost mesec dni brezplačnega testiranja  

 

V letu 2012 smo se 1. in 2. februarja odzvali vabilu Zveze ravnateljev srednjih šol in dijaških 

domov ter se udeležili srečanja v Termah Olimia. Predstavili smo modula Letni delovni načrt in 

Upravljanje z dokumenti. Za brezplačno testiranje se je odločila polovica udeleženih srednjih šol.  

Prav tako smo v februarju 2012 v sodelovanju z eAsistentom pripravili še dve brezplačni delavnici 

za osnovne šole, eno v Ljubljani in eno v Mariboru. 

 

V marcu 2012 smo se odzvali prijaznemu vabilu nekaterih gorenjskih ravnateljev, ki so dali 

pobudo, da se za njih posebej predstavi sistem Herkules. Predstavitev je bila opravljena v 

Osnovni šoli Šenčur. Vse osnovne šole, ki so se predstavitve udeležile, so se odločile za 

enomesečno brezplačno preizkušanje sistema Herkules. V marcu (30.3.2012) se z ravnatelji 

ponovno srečamo v Velenju v Šolskem centru Velenje na konferenci z naslovom »Recesija in 

šolstvo, priložnost ali nevarnost«. 

 

V aprilu 2012 pripravljamo srečanje ravnateljev dolenjske, ljubljanske in primorske regije. Prav 

tako pa se bomo od 16. aprila do 18. aprila 2012 udeležili tridnevnega srečanja ravnateljev v 

Radencih. 

V naslednjih mesecih bo delo usmerjeno v priprave na novo šolsko leto 2012/2013, ker se šole 

že intenzivno pripravljajo na uvajanje sprememb s sistemom HERKULES. 

Prijazno vabljeni, da se nam pridružite na delovnih srečanjih, ki so brezplačna. 
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POGLED NAPREJ 

Katra Kozak  

Partnerji konzorcija sistema HERULES so v letu 2012 postavili naslednje prednostne naloge, ki 

jim sledijo: 

 

 predstaviti sistem Herkules in omogočiti delavnice vsem osnovnim in srednjim šolam za 

modula LETNI DELOVNI NAČRT in UPRAVLJANJE Z DOKUMENTI (priprava na šolsko leto 

2012/2013) 

 

 sistem eAsistent vkjučiti v delavnice in predstaviti njegovo uporabo v povezavi z Letnim 

delovnim načrtom; 

 

 prilagoditve sistema za vodenje dokumentacije v vrtcih; in omogočiti predstavitve sistema 

Herkules za vrtce 

 

 priprava novega  modula v sistemu Herkules, ki bo urejal  področje spremljanja opravljanja 

pedagoškega dela in delovnega časa učiteljev; 

 

 področje vodenja, upravljanja zavodov in spremljanje sodelovnaje z ustanovitelji je 

vključeno v novem modulu, ki ga pripravljamo; z njim bo načrtovanje in spremljanje 

poslovanja pregledno in hkrati kažipot, kako ravnati v času recesije. 

 

KONTAKT 

V INFORMACIJSKEM CENTRU SISTEMA HERKULES sta sodelavki: 

 

Aleksandra KOSTANJEVEC   in   Katra KOZAK 
01/583-92-90       01/583-92-95 
01/583-92-97       01/583-92-97 
030/661-601     
aleksandra.kostanjevec@cdi-univerzum.si  katra.kozak@cdi-univerzum.si 
 
Na vaša vprašanja boste prav gotovo dobili ustrezen odgovor. 

                                                                                                               

sodelavci konzorcija sistema Herkules 
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