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Projekt: 
Projekt NewWBL  je bil zasnovan še pred predlagano prenovo 
poklicnega izobraževanja in usposabljanja v Vzhodni Evropi. 
Vajeništvo je bilo in ostaja najboljša metoda za poučevanje in 
učenje veščin ter usposabljanje bodočih kvalificiranih delavcev. 
Vajeništvo pomaga mladim pridobivati ne samo potrebne 
poklicne spretnosti, temveč tudi druge kompetence, povezane 
z delom, kot so komunikacija, reševanje težav, razporejanje 
sredstev in sodelovanje z nadrejenimi ter sodelavci. Vajeništvo 
združuje znanje, ki ga mladi pridobijo ob delu in v učilnici. 
Ključno vprašanje, ki vodi naš projekt, pa je, kako vajeništvo 
deluje. Želimo razumeti, v kakšnih razmerah in s kakšnimi 
nameni vajeništvo poteka najbolje. Želimo torej proučiti pogoje, 
ki prispevajo k dobremu vajeništvu. Splošni namen projekta 
je preveriti pristope vajeništva z vidika gospodarstva, določiti 
finančni in zakonodajni okvir, v katerem vajeništvo deluje, 
in razviti nove modele za vajeništvo, ki ustrezajo sedanjim in 
prihodnjim izzivom. Cilj projekta NewWBL je ustvariti okolje, ki bo 
posameznikom omogočilo enostavnejši prehod iz adolescence 
v odraslost in jih podprlo pri njihovem strokovnem razvoju. 
Za razvoj takšnega okolja smo v projektu razvili  mednarodna 
priporočila in smernice, s katerimi želimo premostiti izzive, ki 
se  pojavljajo pri vajeništvu v državah, ki sodelujejo v projektu.

Zahvale:
Publikacija je bila pripravljena s pomočjo projektnih partnerjev 
NewWBL: Gospodarske zbornice Slovenije – GZS (Slovenija), 
Centra Republike Slovenije za poklicno izobraževanje – CPI 
(Slovenija), Länsirannikon Koulutus Oy – WinNova (Finska), 
Valsts Izglitibas Satura Centrs – VISC (Latvija), Konfederacije 
delodajalcev Latvije – LDDK (Latvija), Inštituta za usposabljanje 
v mednarodnih ustanovah – ITPIO (Bolgarija), Gospodarske 
zbornice Dobrich – CCID (Bolgarija), Zveznega inštituta za 
izobraževanje in usposabljanje – BIBB (Nemčija), Regionalnega 
inšpektorata za izobraževanje Blagoevgrad – RIE (Bolgarija).

Izjava o omejitvi odgovornosti:
Informacije in mnenja, ki so izražena v tej publikaciji, so mnenja 
projektnih partnerjev NewWBL in ne odražajo nujno uradnega 
mnenja programa ERASMUS+ Evropske unije. Ne Evropska unija 
ali organizacije, vključene v program ERASMUS+, ali telesa ali 
osebe, ki delujejo v njihovem imenu, ne odgovarjajo za uporabo 
informacij, ki jih ta publikacija vsebuje.
 
Publikacija je na voljo na http://newwbl.eu/.
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Uvod

Reforma  poklicnega izobraževanja in usposabljanja (PIU) je v projektu sodelujočih državah visoko 
na politični agendi    

Sistemi PIU  v  Sloveniji, Bolgariji in Latviji prilagajajo zakonodajo in obstoječo prakso, da bi se 
premaknili od sedanje šolske oblike izobraževanja do sistema, ki v večji meri temelji na vajeništvu. 
Spodbuda za reforme so bili tudi pritiski poslovnega sveta, ki zahteva tako večjo zaposljivost mladih kot 
tudi razumevanje vlad, da dualni sistem poklicnega izobraževanja, še posebej vajeništvo, lahko izboljša 
privlačnost in kakovost PIU ter pripomore k znižanju in preprečevanju brezposelnosti mladih.

Projekt NewWBL odgovarja na izzive, ki izhajajo iz tega reformnega procesa, in podpira nove usmeritve 
v Bolgariji, Latviji in Sloveniji. Čeprav nov zakonodajni okvir šele nastaja ali je nastal pred kratkim, se 
države srečujejo z izzivom, kako v praksi ustvariti oblike sodelovanja in partnerstva, ki bodo spodbujala 
vajeništvo.   

V šolskih oblikah izobraževanja so podjetja in njihove predstavniške organizacije (npr. zbornice, združenja 
delodajalcev in podobno) navadno vključene v PIU samo formalno oz. v nezadostni meri. Nov Zakon o 
vajeništvu, ki je pričel v Sloveniji veljati decembra 2017, jasneje opredeljuje naloge in odgovornosti 
zbornic ter odgovornosti delodajalcev. Vendar nam prve izkušnje s poskusnim uvajanjem vajeništva kažejo 
na to, da je za uspešno implementacijo vajeništva potrebno intenzivno razvijati partnerstva in podporne 
mreže na nacionalnem in na regionalnem nivoju. Ta partnerstva morajo vključevati vse deležnike, tudi 
tiste, ki imajo dostop do mladine, za potrebe karierne orientacije. Prizadevati si je potrebno za jasno 
razvojno strategijo vajeništva, ki upošteva  horizontalni nivo glede na potrebe trga dela in se uvaja tudi 
vertikalno (smiselno tudi na višjih ravneh izobraževanja). 

Enostavnih rešitev, ki bi jih v posameznih državah kopirali v celoti iz drugih držav, ni. Področje izobraževanja 
je zahtevno in občutljivo. Reforma poklicnega izobraževanja in usposabljanja zahteva od odgovornih 
v posamezni državi, da razvijejo svoje modele, s katerimi bodo  zagotovili  uspešno implementacijo  
vajeništva ter začrtali jasno vizijo za prihodnost.

Projekt NewWBL poskuša odgovoriti na ta vprašanja z razvojem novih modelov vajeništva. Ta publikacija 
predstavlja priporočila politik za izvajanje razvitih modelov. 

Andreja Sever, Gospodarska zbornica Slovenije

 

Izzivi
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Najpomembnejše težave gospodarstva Sloveniji, Bolgariji in Latviji
Dolgoletne izkušnje kažejo, da obstoječe oblike in zakonodajni okviri ne spodbujajo sodelovanja 
delodajalcev in njihovih predstavniških organizacij v procesu vajeništva.  Poklicne in strokovne šole 
težko  zagotavljajo sodobno opremo, stroje, surovine in materiale, ki jih podjetja uporabljajo pri svojem 
delu. Diplomantom teh šol ob vstopu na trg dela pogosto primanjkujejo pomembnih spretnosti, ne samo 
poklicnih, ampak tudi mehkih spretnosti, ki jih je mogoče pridobiti le v realnem delovnem okolju. 

Podjetja so spoznala, da morajo dijaki  poklicnih in strokovnih šol preživeti več časa v realnem delovnem 
okolju, zato so se v zadnjih letih v Vzhodni Evropi začeli intenzivnejši in pomembnejši pogovori med 
šolami, delodajalci in njihovimi predstavniškimi organizacijami. Vendar pa nezadovoljstvo s starim 
sistemom PIU ne pomeni, da podjetja popolnoma podpirajo vajeništvo. Do sedaj niso bile niti obveznosti 
niti neposredna sredstva za PIU na njihovi strani. Z večjim uveljavljanjem vajeništva podjetja predvidevajo 
številne nove stroške in obveznosti: zagotavljanje vajeniškega učnega  mesta in kadrovskih virov za 
izbiro vajencev in ustrezno  delo z njimi, dodatne zakonske obveznosti in administrativno delo, plačilo 
vajenca itd. V nekaterih državah je nejasno, kakšen je pravni položaj vajenca in kakšna bo dejanska vloga 
delodajalca pri opredelitvi okvira delovnih pogojev in plačila.
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Izziv: Uskladiti sistem PIU s potrebami trga dela v smislu kvalifikacij ter 
znanj, spretnosti in kompetenc diplomantov PIU
Delodajalci so pogosto nezadovoljni z znanjem, spretnostmi in kompetencami diplomantov PIU. Poleg 
tega poklicne in strokovne šole izobražujejo za poklice, za katere ni povpraševanja, na drugi strani pa 
v podjetjih v več sektorjih primanjkuje kvalificiranih delavcev. PIU ni dovolj usklajeno s potrebami trga 
dela, prav tako ni učinkovitega sistema za prepoznavanje sedanjih in prihodnjih potreb po kvalifikacijah 
in spretnostih. Karierna orientacija v PIU se začne prepozno, ni dovolj vključena  v šolski  sistem in se 
prehitro konča. To velja še posebej za dijake v PIU, saj se domneva, da so z izbiro programa PIU že sprejeli 
svojo karierno odločitev.

»Danes Bolgarija nima mehanizma za izražanje realnih potreb po delovni sili v podjetjih. Nimamo 
načrtovalnega mehanizma za usposabljanje osebja, kot ga potrebujejo podjetja. Načelo ‘denar sledi 
študentu’ škoduje poklicnim šolam. Ni pregleda nad razvojem posameznih panog in njihovih potreb po 
kvalificiranih delavcih. V državi ostajajo nezadostni, nekonkurenčni in neusposobljeni ljudje, kar se kaže 
na kakovosti in ceni izdelka. Položaj na trgu dela – več povpraševanja in manj ponudbe kvalificirane 
delovne sile.
Tako moramo biti delodajalci zelo dejavni, da bistveno posežemo v proces uvajanja dualnega sistema, 
da bi izpolnili potrebe po kvalificirani delovni sili. Pripravljen sem sodelovati in financirati uspos-
abljanje osebja, ki ga potrebujemo. In pripravljen sem sodelovati z izvajalci poklicnega izobraževanja in 
usposabljanja v smislu metodološke podpore – priprava učnega načrta za uvajanje vajeništva v podjetju, 
učnega gradiva, delo z učitelji PIU, ki bodo vodili proces usposabljanja bodoče delovne sile.« 
V. Velev, direktor Neoperl Bulgaria SA
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IZZIV: Izboljšati prepoznavnost in privlačnost vajeništva ter PIU za učence, 
starše (boljša karierna orientacija) in podjetja 
Čeprav je bilo vajeništvo visoko na (politični) agendi zadnjih nekaj let, je o tem  še  vedno premalo  
podatkov. To se zlasti nanaša na mala in srednje velika podjetja in podjetja na ruralnih območjih ter na 
učence in njihove starše. Ti nimajo informacij o tem, kaj vajeništvo sploh je (kako se razlikuje od prejšnjih 
delovnih praks) ter kakšne so priložnosti in koristi za podjetja in učence. V nekaterih državah ni na voljo 
niti osnovno promocijsko gradivo za vajeništvo. Na splošno je poklicno izobraževanje in usposabljanje 
na slabem glasu in vpis na poklicnih in strokovnih šolah se zmanjšuje. Podatki o vajeništvu niso na voljo.

Izziv: Priznati vajeništvo kot enakovredno pot poklicnemu izobraževanju 
v šoli 
Vajeništvo prinaša negotovost starim in novim akterjem v PIU

Poklicne in strokovne šole so bile do zdaj edine, ki so zagotavljale poklicno izobraževanje in usposabljanje, 
sedaj pa morajo deliti svoje odgovornosti z novimi partnerji. Ta korak je še težji, če se naloge delijo ali 
prenašajo iz javnega v zasebni sektor. Glavna skrb poklicnih in strokovnih šol je, ali lahko podjetja 
zagotovijo zahtevano kakovost, ko gre za vsebino usposabljanja, in primerno izvajanje. 

Financiranje šol in šolskih centrov je predvsem odvisno od števila učencev in trajanja usposabljanja 
v šoli. Z uvajanjem vajeništva bodo učenci veliko več časa preživeli v podjetjih in zunaj šole, kar bo 
pomenilo manj denarja, ki ga šola dobi za učenca (manjše število učnih ur na šoli ...). Zaradi tega (še 
posebej zaradi finančne plati) poklicne in strokovne šole nerade prevzemajo aktivne vloge pri prehodu 
iz šolske oblike izobraževanja v sistem, ki v večji meri temelji na vajeništvu.

Vajeništvo je popolnoma brez podpornih struktur. Sedanji sistem je zasnovan tako, da podpira PIU v 
šolah. Vključenost delodajalcev in njihovih predstavniških organizacij obstaja večinoma le na papirju 
in na ravni države. Na regionalni ravni strukture ne obstajajo in sodelovanje med šolami in podjetji je 
odvisno od pobude šole. Poleg tega so v Vzhodni Evropi  članstva v zbornicah in združenjih delodajalcev 
prostovoljna, zato so njihove naloge in odgovornosti, ki jim jih zaupa vlada, nedorečene.

V vsaj nekaj državah pri oblikovanju politik manjka tudi strateška vizija za razvoj in prihodnost vajeništva 
(cilji niso določeni).
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IZZIV: Zagotavljati kakovost vajeništva
Kako lahko PIU poklic šol je, kako lahko podjetja zagotovijo ustrezno kakovost usposabljanja. Delodajalci 
nimajo podporne mreže. Še posebej MSP bi potrebovala podporo pri vključevanju v vajeništvo (iskanje 
kandidatov, ponudba delovnih mest ...) in usposabljanju za mentorje v podjetjih, pa tudi pri preverjanju 
sposobnosti in mreženju z drugimi podjetji, ki izvajajo vajeništvo (na ravni sektorja). 

Pripravljajo se pogoji za mentorje v podjetjih. V nekaterih državah do sedaj ni bilo organiziranega 
usposabljanja. V drugih državah so pogoji za usposabljanje mentorjev odvisni od posameznih pobud 
(kratkoročno financiranje s sredstvi EU), ki pa pogosto niso usklajene na državni ali regionalni ravni. 
Poklicne in strokovne šole imajo zaposlene učitelje in imajo težave (osebje z ustreznimi kompetencami) 
pri iskanju več podjetij, ki bi se vključila v poklicno izobraževanje in usposabljanje ter jim pomagala.

Odprto vprašanje ostaja tudi preverjanje znanja, ki ga posameznik pridobi pri vajeništvu – kako bo to 
organizirano in kdo bo prevzel odgovornost. 

 

»Pomembnost vajeništva v bolgarskem poklicnem izobraževanju in usposabljanju narašča, zlasti po 
pred kratkim sprejetih zakonodajnih spremembah, ki urejajo dualni sistem kot način za pridobitev 
poklicnih kvalifikacij. Na žalost trenutno v naši državi ni enotnega mehanizma, ki bi določal sklop pogo-
jev za profil mentorja v podjetju, pa tudi pogoje za izboljšanje te posebne kvalifikacije. Število podjetij, 
ki imajo dobro usposobljene mentorje kot jamstvo za resnično visoko kakovost praktičnega uspos-
abljanja za dijake v poklicnem izobraževanju in usposabljanju, je precej nizko.«
Mariana Pavlova, podpredsednica Državne agencije za poklicno izobraževanje in usposabljanje,  
Bolgarija
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Dijaki PIU lahko izbirajo med starim in novim poklicnim izobraževanjem in usposabljanjem

Vzporedno z novimi zakonodajnimi okvirji so se v Vzhodni Evropi začeli pilotni projekti na področju 
vajeništva. Za zdaj je še prezgodaj za analizo in oceno rezultatov teh pilotnih raziskav. Jasno je, da 
je učinkovito uvajanje vajeništva odvisno od tega, v kakšni meri uspe vzhodnoevropskim državam 
v partnerstvo s poklicnim izobraževanjem in usposabljanjem vključiti zasebni sektor. Poklicno 
izobraževanje in usposabljanje v šolah ne bi smelo tekmovati z vajeništvom, temveč so potrebne prožne 
rešitve, ki upoštevajo potrebe regij, poslovnih sektorjev in posameznikov.

»Delodajalci-podjetniki, ki so pripravljeni vložiti svoj čas in denarna sredstva v usposabljanje novih 
strokovnjakov, imajo nedvomno pomembno vlogo pri izvajanju vajeništva. Toda veliko delodajalcev je 
še vedno v vlogi opazovalca. Seveda imajo podjetniki možnost izbire: ali usposobijo mlado osebo sami 
ali najdejo nekoga na prostem trgu dela. Navsezadnje bosta obe osebi potrebovali nekaj usposabljanja, 
toda prej ko začnejo podjetniki delati s potencialnimi delavci, vlagati v njihov razvoj, bolj zveste zapos-
lene bodo imeli.«
I. Šusta, namestnik direktorja, oddelek za šolstvo, Ministrstvo za izobraževanje in znanost, Latvija 
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Skupna priporočila za 
ukrepe politike 
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1. Ustvariti okvirne pogoje za partnerstva pri izvajanju 
vajeništva

Vzpostaviti je treba močna in zavzeta državna ter lokalna partnerstva, ki temeljijo na učinkoviti 
koordinaciji, pregledni komunikaciji in zanesljivem sodelovanju. Naloge in odgovornosti vključenih 
organizacij/deležnikov v partnerstvih morajo biti jasno in natančno opredeljene. Sporazum ali soglasje 
vseh deležnikov o skupni viziji vajeništva je bistvenega pomena za nadaljnje načrtovanje razvojne 
strategije in akcijskega načrta za izvajanje.

Vzpostaviti je treba okvirne pogoje, regulativni okvir in financiranje, da bodo lahko nacionalna partnerstva 
uspešno izvajala vajeništvo. Partnerstvo mora vključevati partnerje iz vseh relevantnih organizacij, ne 
samo na področju izobraževanja, ampak tudi iz poslovnega sveta in trga dela  ter socialne partnerje. 
Vzpostaviti je treba trajnostni model financiranja z učinkovito delitvijo stroškov na državni in regionalni 
ravni.

 A Nacionalna partnerstva za vajeništvo 

 
V nekaterih državah ni učinkovitega državnega usklajevalnega telesa, ali pa usklajevalno telo ne 
vključuje vseh ustreznih zainteresiranih strani. Posledično je pomanjkanje zavezanosti k izvajanju 
vajeništva. Za zastopanje nacionalnega partnerstva bi bilo treba ustanoviti državno usklajevalno telo. 
Nacionalno partnerstvo se mora  zavedati, da poklicno izobraževanje in usposabljanje (v tem okviru tudi 
vajeništvo) zahtevata širšo odgovornost, ne samo s strani ministrstva za izobraževanje, kot je bilo do zdaj. 
Zlasti je treba vključiti ministrstvo za gospodarstvo, pa tudi delodajalce in predstavniške organizacije 
delodajalcev na državni ravni, predstavnike trga dela in predstavnike regij.
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Naloge in odgovornosti, ki bi jih takšno državno usklajevalno telo imelo:

Usklajevanje politik in aktivnosti na ravni države

Državno usklajevalno telo bi moralo prevzeti koordinacijo uvajanja vajeništva. Usklajevalno telo je 
treba institucionalizirati: potrebno je določiti člane in njihove odgovornosti, dejavnosti in odgovornosti 
usklajevalnega telesa ter omogočiti stabilno financiranje, ki bo zagotovilo delovanja telesa.

Državno usklajevalno telo je odgovorno za usklajevanje področij, navedenih v nadaljevanju.

»Pravni okvir za izvajanje vajeništva v Latviji je bil vzpostavljen leta 2016 skupaj s predpisi o usklajevalni 
ureditvi sektorskih strokovnih svetov. Leta 2017 je bilo vzpostavljenih 12 sektorskih strokovnih svetov, ki 
predstavljajo vse gospodarske panoge v Latviji. Enajst sektorskih strokovnih svetov koordinira Konfed-
eracija delodajalcev Latvije, medtem ko strokovni svet za živilsko predelavo koordinira sindikat sveta za 
kmetijsko zadrugo.
Glavne naloge strokovnih svetov pri vajeništvu so:

1.  spodbujanje sodelovanja med podjetji in ustanovami za poklicno izobraževanje in usposabljanje 
pri vprašanjih, ki se nanašajo na programe poklicnega izobraževanja in usposabljanja, vključno s 
podporo vajeništva;

2.  ovrednotenje in zbiranje informacij o podjetjih, ki so vključena v vajeništvo;
3.  svetovanje podjetjem pri vprašanjih, povezanih z učenjem z delom;
4.  ocena izvajanja vajeništva in predlogi za njegovo izboljšanje;
5.  ocena skladnosti podjetja s posameznim načrtom za vajeništvo in zaključek (razsodba), ki daje 

podjetjem pravico, da sodelujejo v vajeništvu; 
Leta 2017 je Konfederacija delodajalcev Latvije začela sedemletni državni projekt Evropskega socialnega 
sklada, da bi izboljšala izvajanje vajeništva z zagotavljanjem finančne podpore podjetjem, poklicnim in 
strokovnim šolam ter dijakom. Pri tem projektu imajo pomembno vlogo sektorski strokovni sveti. Kon-
federacija delodajalcev Latvije meni, da sta ustanovitev sektorskih strokovnih svetov in določitev njihove 
naloge v pravnem smislu velik uspeh sektorskih socialnih partnerjev, ki izboljšuje njihovo odgovornost za 
dolgoročni razvoj človeških virov znotraj sektorjev in tudi zagotavlja, da poklicno izobraževanje in uspos-
abljanje ustreza zahtevam na trgu dela.«
Ruta Porniece, vodja enote za izobraževanje in zaposlovanje pri Konfederaciji delodajalcev, Latvija
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Analiziranje, spremljanje in ocenjevanje procesa reforme poklicnega izobraževanja in usposabljanja

Vajeništvo se uvaja, da bi zagotovili ustrezne in visokokakovostne spretnosti in kompetence mladih, s 
čimer se izboljša njihova zaposljivost. 

Učinkovitost in delovanje novega sistema vajeništva je treba spremljati in oceniti. Usklajevalno telo 
skupaj z drugimi pristojnimi organi za poklicno izobraževanje in usposabljanje bi moralo imenovati 
ustanovo, ki bi raziskala, spremljala in pridobila informacije o uspešnosti izvajanja vajeništva. V proces 
spremljanja in vrednotenja je treba vključiti tako regionalna partnerstva kot tudi sektorske ustanove.

Na podlagi rezultatov o uspešnosti (izvajanja) vajeništva lahko državno usklajevalno telo pripravi 
predloge za izboljšanje politike in (če je treba) ustrezne spremembe zakonodaje.

Letna konferenca o vajeništvu 

Letna konferenca o vajeništvu bi morala postati stalen dogodek, ki bi preverjal uspešnost vajeništva v 
širšem smislu akterjev v poklicnem izobraževanju in usposabljanju. To bi bila priložnost za predstavitev 
in razpravo o predlogih za izboljšanje politike in ustrezne spremembe zakonodaje (če so potrebne) za 
izboljšanje kakovosti vajeništva.
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Zagotoviti sredstva za podporo izvajanja vajeništva 

Financiranje poklicnega izobraževanja in usposabljanja  in v tem okviru tudi vajeništva je treba ponovno 
proučiti in upoštevati nove oblike poklicnega izobraževanja in usposabljanja, ki se uvajajo. Izvajanje 
vajeništva potrebuje nove oblike, nov način upravljanja in podpore, da se zagotovita vključenost vseh 
ključnih akterjev in priprava ustreznih ukrepov. Odgovorna politična telesa morajo skupaj z državnimi 
usklajevalnimi telesi pripraviti finančni načrt za nove oblike in aktivnosti. Vključiti je treba različne 
možnosti financiranja (strukturni skladi).

Skupna baltska pobuda za razvoj vajeništva
Medtem ko baltske države delajo za to, da bi razširile vajeništvo in v poklicnem izobraževanju in uspos-
abljanju, obstaja potreba po sistemu za usposabljanje mentorjev za vajeništvo. Do zdaj je usposabljanje 
mentorjev v poklicnem izobraževanju in usposabljanju ter na delovnem mestu temeljilo na ločenih 
pobudah in ni bilo usklajeno med tremi državami, niti v celoti usklajeno znotraj posamezne države. V 
mnogo primerih so bile te pobude, financirane s kratkoročnimi projekti EU. Nacionalni programi us-
posabljanja za mentorje za vajeništvo se še oblikujejo, vendar imajo vse tri baltske države nacionalne 
načrte za izvajanje usposabljanja mentorjev za vajeništvo. Ena od aktivnosti, ki podpirajo vajeništvo, 
je izvajanje projekta Erasmus+ (Preverjanje novih pristopov pri usposabljanju mentorjev v poklicnem 
izobraževanju in na delovnem mestu za vajeništvo (TTT4WBL). Cilj projekta TTT4WBL je preizkusiti 
model strokovnega razvoja za mentorje pri vajeništvu: Skupno usposabljanje mentorjev v poklicnem 
izobraževanju in usposabljanju ter mentorjev v podjetjih iz treh baltskih držav - Latvije, Estonije in 
Litve. Cilj eksperimentiranja je predstaviti učinek skupnega usposabljanja mentorjev v poklicnem 
izobraževanju in na delovnem mestu. Glavna ciljna skupina, ki je vključena v raziskavo, so mentorji s 
področja poklicnega izobraževanja in usposabljanja na delovnem mestu – udeleženci skupnega uspos-
abljanja, vodstveni delavci v poklicnem izobraževanju in usposabljanju, učenci in predstavniki zainter-
esiranih strani, ki so neposredno povezani z organizacijo in vodenjem vajeništva. Projekt je zasnovan 
tako, da potrdi hipoteze, da lahko skupno usposabljanje mentorjev v poklicnem izobraževanju in uspos-
abljanju na delovnem mestu:
 - izboljša sposobnosti za nadzor vajeništva;
- zagotovi pedagoška znanja mentorjem v poklicnem izobraževanju in usposabljanju na delovnem mes-
tu za vodenje vajencev;
- zagotovi pedagoška znanja učiteljem v poklicnem izobraževanju za vodenje mentorjev na delovnem 
mestu;
- izboljša sodelovanje in komunikacijo med poklicnim izobraževanjem in usposabljanjem in podjetji ter 
podporo pri vključevanju MSP;
- izboljša kakovost učnih načrtov vajeništva.
Inta Baranovska, VISC, Latvija

 

Redno srednjeročno in dolgoročno napovedovanje potreb na trgu dela glede razvoja kompetenc 
diplomantov poklicnega izobraževanja in usposabljanja

Ena od glavnih pomanjkljivosti poklicnega izobraževanja in usposabljanja v šolah je veliko neskladje 
med poklici, ki jih ustvarjajo poklicne in strokovne šole, in poklici, ki jih potrebuje trg dela. To gre z roko 
v roki s pomanjkanjem predvidevanja potreb po kadrih, njihovem  znanju in spretnostih na trgu dela. 
Pomembno je vzpostaviti redno srednjeročno in dolgoročno napovedovanje potreb po kompetencah in 
kadrih na trgu dela. Državno usklajevalno telo ter regionalne in sektorske organizacije je treba redno 
obveščati o rezultatih napovedi. Rezultati morajo biti tudi na voljo javnosti in so podlaga za načrtovanje 
izobraževanja v državi. 
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»Naš model karierne platforme za napovedovanje potreb po kompetencah je bil razvit v okviru pilot-
nega projekta v elektronski in elektroindustriji. Predvidevali smo, da veliko podjetij, še posebno MSP, 
ne pozna dovolj globalnih razvojnih trendov, da bi brez podpore znali načrtovati razvoj kompetenc 
svojih kadrov v prihodnosti. V karierni platformi smo upoštevali svetovne trende in uporabili podatke 
iz različnih zbirk podatkov, kot so O*Net base, OOH, ISCO in tudi številne nacionalne podatke. Vključili 
smo strokovna znanja različnih panog, institucij znanja in druge akademske znanosti, da bi prispevali k 
zanesljivejšemu napovedovanju kompetenc v obdobju 5-7 let v prihodnosti. S pomočjo IT-strokovnjakov 
na področju umetne inteligence lahko pripravimo izvrstne napovedi o sedanjih potrebah in prihodnjih 
trendih na področju razvoja kompetenc. V prihodnje želimo razširiti platformo na več poslovnih sektor-
jev in jo ponuditi po vsej Sloveniji. Platforma je izčrpen vir podpore posamezniku na področju  vseživl-
jenjske karierne orientacije in podpira prepoznavanje in zapolnjevanje vrzeli v kompetencah zaposlenih 
in brezposelnih. Orodja in materiali, dostopni na platformi, se lahko uporabijo tudi za osebne karierne 
načrte. Z dolgoročnim napovedovanjem potreb po znanju, spretnostih, profilih in poklicih je mogoče 
predvideti pomanjkanje znanj in spretnosti z napovedmi za obdobje od 5 do 7 let in tudi dlje v prihod-
nost. Na tej osnovi je mogoče opredeliti štipendijsko politiko iz razvoj potrebnih izobraževalnih vsebin, 
da ne prihaja do deficita.«
Andreja Sever, Gospodarska zbornica Slovenije

 
Vzpostavitev mehanizma za zagotavljanje ustreznega odziva poklicnega izobraževanja in usposabljanja 
na napovedi o potrebah po znanjih in spretnostih na trgu dela 

Rezultate zgoraj omenjenih napovedi o potrebah po znanjih in spretnostih na trgu dela je treba prenesti v 
ukrepe na ravni politike. Državno usklajevalno telo in regionalna partnerstva morajo pregledati rezultate 
spremljanja trga dela in napovedi o potrebah po znanjih in spretnostih ter se pogovoriti in predlagati 
primerne ukrepe v tesnem sodelovanju s sektorskimi organizacijami.

Vključiti promocijo vajeništva v karierno orientacijo

Koncept vajeništva ni splošno razširjen v vzhodnoevropskih državah. Učitelji, učenci, starši, podjetja, 
agencije za zaposlovanje in ne nazadnje tudi poklicne in strokovne šole morajo izvedeti več o vajeništvu 
v smislu nove karierne izbire za mlade. Toda vajeništvo mora biti karierna priložnost tudi v poznejšem 
življenju. Spodbujanje vajeništva je treba vključiti v strategijo za karierno orientacijo na nacionalni ravni, 
da bi posameznikom (dijakom/učencem, zaposlenim ali brezposelnim) omogočili dobro utemeljene 
vseživljenjske karierne odločitve. Državno usklajevalno telo vajeništvo bi moralo imeti možnost prispevati 
k nacionalnim strategijam in konceptu karierne orientacije in njenega izvajanja.
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Načrtovanje promocije vajeništva in tudi širše poklicnega izobraževanja in usposabljanje s poudarkom 
na vajeništvu

Vajeništvo potrebuje večjo prepoznavnost v javnosti. Različni pristopi informiranja in ozaveščanja – različne 
promocijske aktivnosti s poudarkom na promociji vajeništva, lahko pomagajo izboljšati prepoznavnost 
vajeništva. Državno usklajevalno telo mora načrtovati take kampanje v tesnem sodelovanju s sektorskimi 
organizacijami in regionalnimi partnerstvi.

Priprava in izvajanje akcijskega načrta za podporo podjetjem ter poklicnim in strokovnim šolam pri 
izvajanju vajeništva 

Treba je vzpostaviti podporno mrežo za podjetja ter poklicne in strokovne šole. Državno usklajevalno telo 
je odgovorno za pripravo takšnega nacionalnega akcijskega načrta in načrtovanje podpornih ukrepov za 
podjetja ter poklicne in strokovne šole za izvajanje vajeništva ter spremljanje njegovega izvajanja. Treba 
je imenovati odgovorno organizacijo in zagotoviti sredstva za izvajanje teh ukrepov (finančni načrt). 
Državni akcijski načrt je treba prenesti v regionalne akcijske načrte.

 B Regionalna in lokalna partnerstva 

Za izvajanje vajeništva »na terenu« so potrebna regionalna in lokalna partnerstva. Takšna regionalna 
partnerstva morajo imeti jasno strategijo glede njihovih odgovornosti in nalog. Treba je vključiti poklicne 
in strokovne šole, sektorske organizacije, regionalne zbornice, predstavnike poklicnega izobraževanja in 
usposabljanja ter regionalnega gospodarskega razvoja in druge akterje, ki so pomembni za vajeništvo. 
Partnerstvo bi moralo ustvariti nove oblike in zagotoviti, da poklicne in strokovne šole ter podjetja 
sodelujejo v korist učencev, podjetij in regionalnega gospodarstva.

»V Nemčiji zainteresirane strani tesno sodelujejo, da bi zagotovile najboljše možno vajeništvo. To sodelovan-
je se razlikuje glede na konkretni dogovor. Zajema strateško raven za usmerjanje vajeništva na regionalni 
ravni in na ravni vsakodnevnega usposabljanja. 
Na strateški ravni ne sodelujejo samo šole, podjetja in zbornice/pristojna telesa, ampak tudi sindikati: vsaka 
zbornica ima svoj odbor za poklicno izobraževanje in usposabljanje (Berufsbildungsausschuss). V tem odboru 
sodelujejo predstavniki učiteljev, delodajalcev in zaposlenih (z enako zastopanostjo) v vseh pomembnih 
vidikih poklicnega izobraževanja in usposabljanja. Sodelovanje na primer vključuje skrajšanje (ali podal-
jšanje) trajanja usposabljanja ali izgradnjo lastnih središč za poklicno usposabljanje v podjetjih. Poleg tega 
predstavniki učiteljev, delodajalcev in delavcev sestavljajo izpitni odbor vmesnega in končnega ocenjevanja v 
srednjem poklicnem izobraževanju ter usposabljanju. 
Na ravni vsakodnevnega usposabljanja je sodelovanje med zbornicami in podjetji pri vajeništvu dvojno. Po 
eni strani morajo zbornice spremljati in nadzorovati usposabljanje v podjetju, zato je njihova naloga voditi 
evidenco o vseh vajeniških pogodbah (in tudi odpovedih pogodbe). Vsako podjetje je dolžno prijaviti va-
jeniško pogodbo pri zbornici. Če se pojavijo težave med podjetjem in vajencem, lahko zbornica prevzame 
vlogo posrednika pri reševanju težav. Poleg tega ima zbornica nalogo preveriti primernost podjetja, ki želi 
usposabljati vajence. Na drugi strani zbornica podpira podjetja pri vsakodnevnem delu v povezavi z vajeništ-
vom, npr. pri pripravi vzorčnih dokumentov za dokumentacijo usposabljanja ali pri razvijanju načrta uspos-
abljanja v podjetju ali pri iskanju partnerjev za konzorcij za usposabljanje.
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Sodelovanje med šolami in podjetji večinoma organizirajo šole. Šole na primer enkrat letno organizirajo 
posvetovalni dan med učitelji in mentorji v podjetjih. Na teh posvetovanjih se razpravlja o organizaciji dejan-
skega usposabljanja, vključno z vsebinskimi in osebnostnimi vidiki, npr. s kakšnimi težavami se srečujejo šole 
in podjetja v različnih učnih obdobjih, delo z vajencem itd. Mnogo podjetij tudi zahteva, da šole poročajo bolj 
redno, npr. o (ne)prisotnosti ali delu njihovih vajencev, da se lahko nemudoma odzovejo, če se v šoli pojavijo 
kake težave.
Te različne vrste sodelovanja med vsemi udeleženci ne zagotavljajo samo visokokakovostnega vajeništva, 
ampak zagotavljajo spoštovanje interesov vseh strani. Sodelovanje temelji na dolgoletni tradiciji in pogosto 
se glavni akterji (učitelji v šoli, mentorji v podjetju in odgovorni v zbornici) poznajo že več let in so tako že 
vzpostavili medsebojno zaupanje.«
Marthe Geiben, znanstvena sodelavka na Zveznem inštitutu za poklicno izobraževanje in usposabljanje 
(BIBB/Nemčija)

 

Regionalno partnerstvo bi moralo prevzeti naslednje naloge in odgovornosti:

Spremljanje in vrednotenje izvajanja vajeništva

Regionalni partnerji sodelujejo v procesih spremljanja in vrednotenja. Njihova naloga je, 
da se odzovejo na rezultate vrednotenja za njihovo regijo in načrtujejo korektivne ukrepe. 
Vključenost odgovorne državne agencije za zagotavljanje kakovosti je treba okrepiti predvsem 
v uvodni fazi vajeništva, da bi spodbudili enakovredno razumevanje in izvajanje vajeništva. 
 
Financiranje 

Regionalno partnerstvo je treba podpreti s finančnimi sredstvi za izvajanje ukrepov, ki so potrebni v 
njihovih regijah. To na primer lahko vključuje podporne ukrepe za podjetja in poklicne in strokovne šole, 
dejavnosti spremljanja ali izvajanje oglaševalske akcije za vajeništvo, če jih naštejemo le nekaj.
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Napovedovanje potreb po znanjih in spretnostih na trgu dela za regionalno načrtovanje 

Regionalna partnerstva morajo biti opremljena s podatki o prihodnjih potrebah po znanjih in spretnostih 
na trgu dela, da lahko načrtujejo ukrepe za karierno orientacijo in podprejo dejavnosti na regionalni ravni. 
Podatki jim bodo v pomoč pri razvijanju regionalnih strategij in akcijskih načrtov za uspešno vajeništvo v 
njihovi regiji.

 
Izvajanje karierne orientacije in oglaševalske kampanje

Karierna orientacija mora biti učinkovita tudi na regionalnem nivoju, vendar ob upoštevanju svetovnih 
trendov razvoja, saj le taka zagotavlja objektivno informiranje in svetovanje posamezniku, ki lahko 
prepozna svoje potenciale za nadaljnje izobraževanje in karierni razvoj. Regionalna partnerstva so 
zadolžena za podporo, načrtovanje in zagotavljanje izvajanja ukrepov karierne orientacije in promocijskih 
aktivnosti, ki približajo svet dela ciljnim skupinam, da se lažje odločajo. Regionalna partnerstva lahko 
zagotovijo informacije organizacijam za karierno orientacijo o strukturi regionalnega gospodarstva ter 
ustreznih znanjih in potrebah na trgu dela, vključno z regionalnimi razvojnimi načrti. Modeli vključujejo 
(www.newwbl.eu/models) predloge za vrsto ukrepov in dejavnosti za karierno orientacijo, kot so 
organizacija sejmov poklicnega izobraževanja, spremljanje na delovnem mestu, vodeni obiski podjetij 
za šolske učence, tekmovanja v spretnostih itd., pa tudi priložnost za šolske učitelje, da pridobijo realne 
izkušnje in informacije iz različnih poklicnih področij, ki jih lahko prenesejo v razred.

Regionalna ali lokalna partnerstva imajo pomembno vlogo pri zagotavljanju vključenosti podjetij pri 
izvajanju karierne orientacije. 

Podpora podjetjem (podporna mreža)

Podporne mreže za uspešno izvajanje vajeništva morajo obstajati na regionalni in lokalni ravni. 
Regionalni in lokalni partnerji imajo ključno vlogo pri načrtovanju in zagotavljanju podpornih ukrepov. 
Mala in srednje velika podjetja potrebujejo več pomoči pri izvajanju vajeništva. Regionalni/lokalni 
podporni ukrepi morajo dopolnjevati ukrepe na ravni države.

 
Izvajanje usposabljanja za mentorje v podjetju

Ker v preteklosti v vzhodnoevropskih državah praktično ni bilo izkušenj z vajeništvom, za učitelje in 
mentorje, ki so odgovorni za vajence, ni bilo organiziranega usposabljanja. Zato je treba razviti učinkovite 
programe, ki jih bodo strokovnjaki izvajali  za učitelje in mentorje v podjetjih.  Tesno sodelovanje med 
šolami in zbornicami je na tem področju zelo priporočljivo.
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2. Vzpostavitev podporne mreže za poklicne in strokovne 
šole in podjetja za načrtovanje, organizacijo in zagotavljanje 
vajeništva   
Uvajanje vajeništva ne bo uspelo brez podpore podjetjem in poklicnim ter strokovnim šolam, ki prevzemajo 
nove naloge in odgovornosti. Še zlasti MSP potrebujejo spodbude, da se vključijo v vajeništvo. Za podjetja 
in poklicne ter strokovne šole mora obstajati dobro uveljavljena nefi nančna podpora. Državno usklajevalno 
telo in regionalna/lokalna partnerstva imajo ključno vlogo pri izvajanju, zato je treba imenovati ustrezne 
organizacije za izvajanje posebnih ukrepov.

Podjetjem in poklicnim ter strokovnim šolam je treba zagotoviti svetovanje in druge storitve v vseh 
fazah njihove vključenosti v vajeništvo.

Določili smo 
naslednje kritične faze, 

ki potrebujejo podporne 
ukrepe, bodisi za podjetja, 
ki izvajajo vajeništvo, ali 

poklicne in strokovne 
šole, ali za oboje:

storitve 
posredovanja v 

trikotniku:  podjetje 
- dijak/vajenec 
– poklicna in 

strokovna šola 
sklepanje 

partnerskih 
sporazumov – naloge in 
odgovornosti v skladu z 
obstoječim regulativnim 

okvirjem

opredelitev kompetenc, 
ki jih mora dijak 

pridobiti med 
usposabljanjem v 

podjetju

izvajanje nadzora 
nad kakovostjo 
usposabljanja

komunikacija 
med učiteljem v 

šoli in dijakom na 
usposabljanju v 

podjetju

spremljanje napredka 
dijaka - trenutna/

vmesna ocena

končna ocena dijaka

vodenje potrebne 
dokumentacije, 

povezane z učenjem 
z delom
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Modeli, ki jih je razvil projekt NewWBL (www.newwbl.eu/models), ponujajo vrsto predlogov in ukrepov 
za izgradnjo učinkovite podporne mreže. Kakršnakoli podporna mreža mora temeljiti na starih in novih 
udeležencih v vajeništvu ter njihovih kompetencah. Takšni ukrepi lahko na primer vključujejo platformo 
za izmenjavo izkušenj in informacij za mentorje v podjetjih, platformo za povezovanje dijakov poklicnega 
izobraževanja in usposabljanja ter podjetij, pripravo praktičnih informacij in učnih gradiv, zagotavljanje 
administrativne podpore za mala podjetja in drugo.

Naša ključna priporočila na ravni politike: 

• Imenovanje nacionalnega usklajevalnega telesa, ki bo pripravilo strategijo ali akcijski načrt za 
izgradnjo podporne mreže za izvajanje vajeništva.

• Imenovanje ustreznih (novih in starih) ključnih akterjev za izvajanje podpornih ukrepov.

• Določitev nalog in odgovornosti teh akterjev.

• Zagotavljanje vira financiranja za izvajanje ukrepov.

 

»Mentorji  v podjetjih se morda ne bodo usposabljali v tradicionalnem programu usposabljanja učitel-
jev, enako pa velja za šolske učitelje. Danes dejanskega strokovnega znanja ni mogoče najti v enem 
samem akterju. Skupno ‘tandemsko usposabljanje’ poklicnega izobraževanja in usposabljanja ter učitel-
jev in mentorjev v podjetjih – kjer gre za dejansko sooblikovanje znanja – je morda rešitev tega izziva.«
Ilze Buligina, višja strokovnjakinja, Ministrstvo za šolstvo in znanost (Latvija)

 »Uspeh dualnega sistema poklicnega izobraževanja in usposabljanja v Nemčiji, Avstriji in Švici je po 
mojem mnenju v veliki meri posledica tega, da je članstvo v zbornici obvezno za vsa podjetja. Tako 
lahko zagotovijo, da so vsa podjetja obveščena in jim zagotovijo podporo pri vajeništvu. V Sloveniji, tako 
kot v vseh drugih vzhodnoevropskih državah, je članstvo v zbornicah prostovoljno, seveda pa podjetja, ki 
so včlanjena, pričakujejo, da jim bo moja ekipa zagotovila storitve in pomoč na področju vajeništva. Kaj 
pa druga podjetja?«
Robert Grah, direktor Gospodarske zbornice Primorska, Slovenija
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Št. projekta BG051PO001/3.3.07-0001 Projekt “Praksa dijakov in študentov”, financiran v okviru Opera-
tivnega programa razvoja človeških virov v Bolgariji, 2012–2015:
Projekt se je začel kot odgovor na potrebo po izboljšanju kakovosti usposabljanja na poklicnih šolah 
in univerzah z zagotavljanjem dejanskih delovnih mest na podlagi partnerstva med univerzo/šolo in 
podjetjem. Trajanje prakse za obe skupini je 240 polnih ur. Mesta so bila na voljo za dijake in študente, 
stare od 16 do 21 let, ki se izobražujejo v vseh oblikah usposabljanja na poklicnih šolah, od splošnih šol 
z razredi za usposabljanje v poklicih do višjih strokovnih šol, če nimajo pogodbe o delu v času prakse. 
V okviru projekta je bila razvita spletna platforma praktiki.mon.bg, ki je omogočila delodajalcem, ki 
ponujajo prakso, da se prijavijo v program, in študentom, da se prijavijo za sodelovanje. http://praktiki.
mon.bg/
Izvajanje projekta je omogočilo testiranje modela partnerstva med šolo/univerzo in podjetji, ki ustreza 
tako potrebam izobraževalnega sektorja pri zagotavljanju resničnih delovnih pogojev za praktično us-
posabljanje kot potrebam poslovnega sektorja, ki potrebuje zaposlene z dobro razvitimi znanji in spret-
nostmi. Nadaljnje izvajanje modela v daljšem obdobju bo nedvomno prispevalo k izboljšanju kakovosti 
praktičnega usposabljanja v izobraževalnem sistemu.  
Ludmil Kovachev, ITPIO, Bolgarija
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3. Spremembe sedanjega koncepta poklicnih in  
strokovnih šol 

Z uvajanjem vajeništva dijaki poklicnih in strokovnih šol preživijo manj časa v šoli in več v podjetjih. To 
zahteva tudi spremembe v sedanjem konceptu poklicnih in strokovnih šol.

Spremenjen profil učiteljev poklicnega izobraževanja in usposabljanja ter nov profil mentorjev v podjetju

 
Učitelji poklicnega in strokovnega izobraževanja bodo prevzeli nove naloge in odgovornosti. Morajo biti 
v tesnejšem stiku s podjetji in mentorji v podjetju in spremljati napredek vajenca v podjetju. Potreben je 
posodobljen poklicni profil (nalog in dolžnosti) učiteljev poklicnega izobraževanja in usposabljanja ter 
profil za mentorje v podjetjih glede uvajanja vajeništva, pa tudi zaradi novih izobraževalnih trendov in 
potreb na trgu dela. Da bi izboljšali delovne pogoje učiteljev in mentorjev v podjetjih ter jim zagotovili 
stalno strokovno podporo, imamo na ravni politike naslednja priporočila:

• vključevanje vajeništva v izobraževanje učiteljev poklicnega izobraževanja in usposabljanja 
(začetno in nadaljevalno),

• razvoj prožnega programa usposabljanja za mentorje v podjetjih,

• spodbujanje praktičnega usposabljanja in programov izmenjave za učitelje poklicnega in 
strokovnega izobraževanja in mentorje v podjetjih,

• zagotoviti večje priznavanje delovnih izkušenj zunaj šolskega sistema za učitelje poklicnega 
izobraževanja in usposabljanja.
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»Uvajanje dualnega sistema v državi zahteva stalno tesno sodelovanje med šolo in podjetjem. Ta 
interakcija ne poteka le na institucionalni ravni, temveč tudi z aktivno komunikacijo med učiteljem 
v proizvodni praksi in mentorjem v podjetju, ki skupaj odločata in iščeta rešitve za različne težave, 
povezane z načrtovanjem vajeništva, njegovim izvajanjem, ocenjevanjem dijakovega napredka, njegovih 
dosežkov itd. To pa določa nove zahteve za vsebino in kakovost strokovnih aktivnosti učitelja in men-
torja v podjetju. Zato je treba sprejeti ukrepe za zagotovitev začetnega in nadaljevalnega usposabljanja 
glavnih akterjev v procesu vajeništva, ki ustrezajo novim zahtevam in zagotavljajo potrebno učinkovitost 
njihovega sodelovanja.«
Emil Terziyski, ravnatelj kmetijske poklicne šole »Kliment Timirryazev«, Sandanski, Bolgarija 

Financiranje poklicnih in strokovnih šol bi moralo spodbujati vajeništvo in zagotavljanje njegove 
kakovosti ter se odzivati na potrebe na trgu dela

V mnogo državah financiranje poklicnih in strokovnih šol temelji na kvantitativnih kazalnikih, ki se 
nanašajo na število dijakov in/ali čas, ki ga študent preživi v šoli. Kazalniki, kot so uspešnost ali dosežki 
poklicnih in strokovnih šol ali njihova odzivnost na potrebe na trgu dela, imajo le majhen vpliv na 
financiranje poklicnih in strokovnih šol. 

Število dijakov v poklicnem izobraževanju in usposabljanju se zmanjšuje, šole pa imajo le malo (finančne) 
spodbude za spodbujanje in promocijo vajeništva. To se mora spremeniti.

Priporočamo oblikovanje financiranja poklicnih in strokovnih šol tako, da ne ovira uvajanja vajeništva, 
temveč ga spodbuja tudi z vidika šole. Spodbujamo ponovno obravnavo financiranja poklicnih in 
strokovnih šol, da bi se lahko bolje odzivale na potrebe na trgu dela in da bi lahko šole nagradili za 
uspešnost ter usmerjenost k rezultatom.

Državno usklajevalno telo bi v tem smislu lahko imelo svetovalno vlogo.

»Na Finskem smo spremenili sistem financiranja za poklicno izobraževanje in usposabljanje. V pretek-
losti so sredstva temeljila na letih študija, danes pa temeljijo na štirih elementih: osnovno financiranje, 
financiranje na podlagi uspešnosti, financiranje na podlagi učinkovitosti in strateško financiranje. Teža 
določenega kazalnika uspešnosti se določi glede na vse kazalnike uspešnosti, ki so podlaga za finan-
ciranje (dodeljene kvalifikacije, zaključeni moduli). Največ financiranja še vedno izhaja iz osnovnega 
financiranja, ki temelji na letih študija (50%). To financiranje ustvarja temelj za zagotavljanje poklicnega 
izobraževanja in usposabljanja na vseh področjih in za vse študente. 35 % sredstev temelji na uspešnos-
ti. To pomeni, da ta del financiranja temelji na kvalifikacijah in modulih, ki jih ponuja šola za poklicno 
izobraževanje in usposabljanje. Tovrstno financiranje spodbuja ciljano izobraževanje in kvalifikacije v 
skladu s potrebami po kompetencah. Izmeri se na podlagi izpolnjenih kvalifikacij in modulov v skladu 
z določenimi cilji. Delež 15 % sredstev temelji na učinkovitosti, ki se izmeri glede na število diploman-
tov pri zaposlovanju ali nadaljnjem izobraževanju. Ti odstotki skupaj predstavljajo financiranje šole 
za poklicno izobraževanje in usposabljanje. Šola lahko dodatno pridobi največ 4 % vseh sredstev tako 
imenovanega strateškega financiranja. S to reformo pri financiranju šol za poklicno izobraževanje in us-
posabljanje želimo usmeriti izobraževanje na področja, kjer je potrebna delovna sila. Zagotoviti je treba, 
da izobraževanje ustreza potrebam poklicnega življenja in je visoke kakovosti.«
Liisa Sarasoja, Winnova, Finska
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Posebna priporočila 
za Slovenijo
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SLOVENIJA

Nacionalni usklajevalni organ in vizija za uvedbo vajeništva v sistem PSI

Uvajanje vajeništva v Sloveniji  koordinira Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ),  za 
uvajanje pilotnega vajeniškega modela v izbranih izobraževalnih programih in regijah v Sloveniji pa 
je odgovoren Center RS za poklicno izobraževanje (CPI). Kljub temu pa za vajeništvo med ključnimi 
deležniki ni bilo izoblikovano formalno partnerstvo na nacionalni ravni. Poleg tega uvedba vajeništva ni 
podprta s strateškim dokumentom ali akcijskim načrtom in ni del strategije za prihodnost PSI v Sloveniji.

Zakon o vajeništvu, ki je stopil v veljavo leta 2017, določa ustanovitev nacionalnega organa za vajeništvo. 
Priporočamo izvajanje zakona in vzpostavitev partnerstva na nacionalni ravni, ki bo vključevalo 
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ), Center RS za poklicno izobraževanje (CPI), 
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT), Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in 
enake možnosti (MDDSZ), zbornice, sindikate in predstavnike poklicnih in strokovnih šol. Partnerstvo naj 
deluje kot usklajevalno telo pod vodstvom organizacije, ki se je zavezala uvesti vajeništvo v Sloveniji. 
Za delovanje partnerstva (in ne organizacij članic) je treba zagotoviti stabilno in stalno financiranje iz 
javnih virov. 

V okviru nacionalnega partnerstva mora biti vzpostavljen formalni mehanizem za skupno sprejemanje 
odločitev o ključnih zadevah in vprašanjih, povezanih z izvajanjem vajeništva v Sloveniji. 

Partnerstvo mora sprožiti širok dialog in razpravo z zainteresirano javnostjo  o vajeništvu in njegovi 
uvedbi v trenutni sistem PSI, kar bo pripeljalo do vizije in strateškega dokumenta, ki bo podprl uvedbo 
vajeništva v slovenski sistem PSI.

Nacionalno partnerstvo bi moralo biti odgovorno za načrtovanje in izvedbo zastavljene vizije razvoja 
vajeništva in učenja z delom v Sloveniji. Pomembno je, da se na tem področju izpostavi ključne deležnike 
na nacionalni in regionalni ravni, ki so zadolženi za izvedbo podpornih aktivnosti za izvajanje vajeništva 
in učenja skozi delo. Nujno je tudi definiranje njihovih nalog in odgovornosti. Finančni sistem bi moral 
biti vpostavljen tako, da zagotovi za te deležnike stabilno delovno okolje. 
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Vključitev vajeništva v  karierno orientacijo 

Vsem institucijam in akterjem, povezanim s karierno orientacijo, primanjkuje informacij in gradiv 
o vajeništvu, razpoložljivih vajeniških programih ter sodelujočih poklicnih in strokovnih šolah v 
posameznih regijah. Močno priporočamo izdelavo gradiv s splošnimi in posebnimi informacijami za 
vajeniške programe za osnovne šole,  poklicne in strokovne šole dijake, starše, podjetja in splošno 
javnost. Informacije je treba širiti po različnih komunikacijskih poteh, med drugim tudi z atraktivno 
spletno stranjo in družbenimi omrežji.

Poklicna orientacija v PSI v Sloveniji zajema samo informacije o vsebini programov PSI. Močno 
priporočamo tudi vključitev  informacij o prihodnjih poklicnih in zaposlitvenih možnostih. Vajeništvo 
je treba predstaviti kot novo poklicno možnost, ki omogoča boljše vključevanje mladih na trg dela. 
Poklicna orientacija mora osnovnošolcem ponuditi realne delovne izkušnje že v zgodnji starosti. Ukrepi 
za zagotovitev realnih delovnih izkušenj lahko vključujejo obiske podjetij za ogled različnih poklicev 
v praksi in spoznavanje strokovnjakov, dneve odprtih vrat podjetij, možnost kratkotrajne prakse za 
osnovnošolce v zadnji triadi itd. Verjamemo, da bi takšni ukrepi povečali trenutno nizko število učencev, 
ki jih zanima vajeništvo. 

Naša priporočila za prihodnje so, da se vajeništvo prepozna kot način izobraževanja, ki povezuje šolstvo 
in gospodarstvo. Želimo si, da tovrstna pot izobraževanja postane povsem enakovredna in se vključi v 
sistem karierne orientacije že v nižjih razredih osnovne šole. 
V nekaterih panogah je vajeništvo idealna priložnost za osipnike iz vrst splošnih srednješolskih, viš-
ješolskih in visokošolskih programov, kjer mladi preko vajeništva pridobijo novo priložnost za prido-
bitev poklica, ki je med delodajalci iskan. Naša priporočila se nanašajo še na spodbujanje aktivnosti in 
ustvarjanja pogojev, da se poleg mladih  preko vajeništva hitreje, bolj učinkovito in ponovno vključijo na 
trg dela tudi brezposelni. V poklicno orientacijo in pri promociji poklicev je treba še močneje vključiti 
podjetja in zbornice. V času, ko se mladi v osnovnih šolah odločajo o prvih poklicnih korakih, bi morali 
imeti predstavniki zbornic in podjetij možnost predstavitve različnih poklicih, ki jih mladi ne poznajo, 
sem spadajo tudi tisti, ki so vključeni v vajeništvo. Šolarji in njihovi starši bi tako na zaposlitvenih se-
jmih, informativnih dnevih v šolah, na sestankih s svetovalci za poklicno orientacijo, itd.,  dobili  dovolj 
informacij in boljšo predstavo o poklicih, ter spoznali prednosti, ki jih določeni poklici, ki so v vajeništvo 
vključeni, ponujajo.
Ana Žemva Novak, Gospodarska zbornica Slovenije

Vpis v PSI naj sledi potrebam po delovni sili in znanju  

V Sloveniji podjetja izkazujejo izjemen interes za vajeništvo, zlasti v deficitarnih poklicih. Priporočamo 
uvedbo realne zgornje meje za vpis v programe PSI v poklicih, ki imajo omejene zaposlitvene možnosti 
glede napovedi potreb po znanju in spretnostih, ki se kažejo v podjetjih. Razumemo, da bi takšna 
zgornja meja najprej povzročila težave s financiranjem v poklicnih in strokovnih šolah, ki nudijo 
izobraževanje za takšne poklice, vendar verjamemo, da je osredotočenost na vajeniške poklice tudi za 
te šole pravi korak v prihodnosti. Priporočamo, da se za poklicne in strokovne  šole ustvarijo (finančne) 
spodbude za povečanje vpisa v vajeniške programe. 

S sistemom štipendij in nagrad je treba spodbuditi sklepanje učnih pogodb pri delodajalcih. 
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Razširitev vajeništva na vse regije v Sloveniji in vključitev več raznolikih poklicev

V regijah, ki sodelujejo v pilotnem uvajanju vajeništva, se je razvilo priložnostno partnerstvo med 
poklicnimi šolami, zbornicami in podjetji. To kaže, da so tudi na regionalni ravni ključni akterji predani 
izvajanju vajeništva. Razvoj vajeniškega partnerstva bi bilo treba spodbujati po vsej Sloveniji in ta 
partnerstva bi morala prejeti finančno in nefinančno podporo ter spodbude za nadaljevanje in širjenje 
svojega dela.

Trenutno so v vajeniški program vključeni štirje poklici, štirje dodatni poklicni profili pa bodo dodani 
v letu 2018/2019 in jih bodo izvajali izbrani centri  v Sloveniji. Priporočamo razširitev vajeniškega 
programa na vse regije in vse šolske  centre v Sloveniji, ki bi ponujali vajeniške programe v večini 
poklicev v vseh gospodarskih panogah. Regionalna partnerstva so mnenja, da bi  večja  osredotočenost 
na deficitarne poklice pospešila sprejem vajeništva kot poklicne možnosti in prispevala k blaginji regij.  
 

„Potrebe trga dela so ogromne in tako primanjkuje kvalificiranih delavcev. Vajeništvo vidim kot pravo 
pot za zagotavljanje primernega odziva poklicnega in strokovnega izobraževanja na potrebe trga dela 
v smislu kvalificiranosti ter znanja, veščin in kompetenc diplomantov PSI. Druga stvar pa je, da obsta-
ja povpraševanje na strani podjetij, vendar pa mnogi poklici še vedno niso priznani kot dobri poklici, 
npr. obdelovalec kovin ni enak poklic, kot je bil pred 25 leti. Veliko je treba še postoriti pri izboljšanju 
ozaveščenosti in privlačnosti učenja z delom ali PSI, zlasti med dijaki in starši, pri čemer je treba začeti z 
izboljšanjem karierne orientacije.“ 

Aleksandra Čepon Igličar, Zavod RS za zaposlovanje

Podporne mreže za poklicne in strokovne šole ter podjetja, ki nudijo vajeniška 
mesta

Glede na to, da se vajeništvo v Sloveniji uvaja na novo, mentorji v podjetjih in učitelji v poklicnih šolah 
še nimajo izkušenj z njegovim izvajanjem. Ne samo podjetjem, temveč tudi poklicnim in strokovnim 
šolam primanjkuje informacij o teoretičnih in praktičnih vidikih vajeništva in bi zato potrebovali splošne 
informacije o vajeništvu in njegovi uvedbi v šole. Podpora je potrebna tudi pri vzpostavljanju tesnejšega 
sodelovanja s podjetji.

Trenutno je na voljo le osnovna podpora za poklicne in strokovne šole, podjetja in posameznike, ki jih 
vajeništvo zanima. Ta podpora izhaja iz samostojnih pobud ali evropsko financiranih projektov akterjev 
v vajeništvu, kot so Center RS za poklicno izobraževanje (CPI), zbornice in poklicne šole. Priporočamo 
imenovanje usklajevalnega organa in pripravo akcijskega načrta za vzpostavitev nacionalne in 
regionalne podporne mreže, ki bo zajela vse vidike vajeništva.

Menimo, da so naslednji ukrepi potrebni kot prvi koraki: 

• informacijski portal za vajeništvo in učenje z  delom v Sloveniji – spletna platforma;
• podpora za izvajalce usposabljanja v podjetjih – dodatna učna gradiva, zlasti za podjetja brez 

lastnih vajeniških izkušenj, spletna pomoč, podpora v konfliktnih situacijah itd.;
• vzpostavitev mreže svetovalcev o vajeništvu v podporo vpisu podjetij v vajeništvo in učenje 

skozi delo, sklepanje pogodb z vajenci, administrativna in organizacijska podpora, kot tudi 
spodbujanje podjetij za vključitev v vajeništvo;

• sistem zagotavljanja in ocenjevanja kakovosti, ki bo upošteval stališča poklicnih in strokovnih 
šol in podjetij.

• zagotavljanje strokovnega razvoja učiteljev, ki so vključeni v učenje z delom, ter mentorjev v 
podjetjih
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Spremembe v konceptu šol za PSI

Spremembe profila učiteljev PSI in izvajalcev usposabljanja v podjetjih

Trenutno so izobraževalni programi preveč togi, kar zadeva izvajanje učenja z delom; šola kot 
organizacija in šolski učitelji morajo biti bolj prilagodljivi, zlasti glede načrtovanja šolskega leta, 
tako da lahko prilagodijo izvedbeni kurikul vsakemu učencu ob upoštevanju posebnosti v različnih 
poslovnih dejavnostih in podjetjih ter morebitne posebne lastnosti skupin udeležencev. Za uspešno 
izvajanje pripravljenega kataloga praktičnega usposabljanja je pomembno tesno sodelovanje med 
učitelji in mentorji s posebnim poudarkom na iskanju novih oblik sodelovanja, ki so manj formalne. V 
tem primeru bodo vsi vpleteni poznali cilje izobraževalnih procesov. Šolski učitelji bi morali obiskati 
učence tudi na praktičnem usposabljanju v podjetju ter tako spremljati njihov napredek in razvoj  
spretnosti. Prav tako je pomembno, da izvajalci usposabljanja v podjetjih in šolski učitelji opravijo 
kroženje na delovnih mestih ter tako pridobijo vpogled v delo drugih. Šolski učitelji tako spoznajo 
vloge, odgovornosti in dolžnosti, ki jih imajo mentorji v podjetjih. Tako lahko opazujejo delo v realnem  
okolju in pogoje, v katerih se usposabljajo dijaki. Po drugi strani pa mentorji iz podjetij spoznajo šolski 
proces in delo.

Drugi pomembni del izboljšanja učenja z delom je najprej prenova  programov za usposabljanje 
mentorjev v podjetjih in pozneje priprava novega razširjenega programa, ki  jim bo nudil večjo  
pedagoško podporo. Potreben je poseben program za vodje kadrovskih služb v zvezi z uvedbo novih 
zaposlitev in vajeništva. 
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Prav tako je treba ponovno opredeliti profil organizatorja praktičnega usposabljanja z delom (PUD) 
v šolah. Trenutno je na vsaki šoli praviloma en organizator PUD. Glede na analize delovnih nalog 
organizatorjev PUD bi moral obstajati sistem, v katerega bi bili dejavneje vključeni učitelji praktičnega 
pouka vsakega modula in/ali zaposleni v medpodjetniških izobraževalnih centrih (MIC), tako da bi 
naloge, ki jih mora trenutno opraviti en organizator PUD sam, delili z več učitelji, ki bi tako lahko 
skrbneje spremljali učni proces vsakega dijaka in bolje razumeli situacijo.

„Za nas je zelo pomembno, da imamo vajence, da jih imamo tukaj v podjetju, jih izučimo in imamo po 3 
letih samostojne delavce. Menim, da je to veliko pomembnejše kot pa stroški, ki jih ima podjetje s tem. 
Enako je, denimo, ko zaposliš novo osebo. Potrebuješ šest mesecev, da jo izučiš in uvedeš v delo, nato pa 
ji moraš dati normalno plačo z vsemi pripadajočimi pravicami in stroški. Tako da tukaj, finančno gledano, 
ne vidim tako velikega stroška. Zdi se mi, da je to bolj naložba v osebo.
Tukaj moramo dati več poudarka na dejstvo, da so mentorji v podjetju večinoma mojstri, ki so strokovn-
jaki na svojem področju in nimajo pedagoškega znanja. Trenutno je usposabljanje za mentorje kratko 
in financirano skozi projekte, vendar ne smemo pozabiti razlik med novimi in starejšimi generacijami, 
usposobiti moramo mentorje tako, da bodo znali premostiti to vrzel.
Ena od možnosti je, da tudi učitelji gredo v podjetja, saj tehnologija zelo hitro napreduje in se sprem-
inja, medtem ko šolski sistem po mojem mnenju ostaja enak; ni dovolj prilagodljiv. Vsem tem spre-
membam pa ne moreš slediti in učencev poučevati, če nimaš osnovnega znanja o tem, kaj se dogaja na 
trgu. To je možnost, ki jo je treba preučiti – zavedam se, da si učitelji ne morejo privoščiti šestmesečne 
odsotnosti od dela v šoli, vendar bi jim zelo koristilo, če bi prišli v podjetje vsaj za en mesec,spoznali 
proces ter nadalje širili znanje. Povezovanje izobraževanja in poslovanja je potrebno, zlasti poklicnega 
izobraževanja.” 

Tina Menard, vodja kadrovske službe v podjetju Poclain Hydraulics, Slovenija
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Partners: 

Chamber of Commerce and Industry Slovenia (GZS)
Web: http://www.gzs.si/

Slovenian Institute for Vocational Education and Training (CPI)
Web: http://www.cpi.si/

Länsirannikon Koulutus Oy WinNova (WinNova)
Web: http://www.winnova.fi/

National Centre for Education, Latvia (VISC)
Web: http://www.visc.gov.lv/

Employers’ Confederation of Latvia (LDDK)
Web: http://www.lddk.lv/

Institute for Training of Personnel in International Organisations 
(ITPIO)

Chamber of Commerce and Industry – Dobrich (CCID)
Web: http://www.cci.dobrich.net/

Federal Institute for Vocational Education and Training 
Bundesinstitut fur Berufsbildung (BIBB)
Web: https://www.bibb.de/

Regional Inspectorate of Education (RIE)
Web: http://www.rio-blg.com/
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