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znanost, kulturo in šport

Zadeva: Združevanje zavodov

Spoštovani gospod minister,
pišem Vam v svojem imenu in v imenu vseh zaposlenih na Centru RSza poklicno
izobraževanje. Na Centru vlada velika skrb ob napovedi o združevanju več zavodov, ki
delujejo na področju šolstva v enotni zavod. Predvsem nas skrbi za področje poklicnega in
strokovnega izobraževanja, ki ga naš zavod pokriva. Nekateri sodelavci Centra so že bili
zaposleni v takem zavodu in se še spominjajo

neenakopravnega

odnosa do tega dela

izobraževanja.
S tem pismom želimo izraziti svojo nestrinjanje

z združitvijo. Vsi zaposleni razumemo

potrebe po zmanjšanju stroškov, racionalizaciji ter drugimi ukrepi, smatramo pa, da
združevanje ne bo nujno prispevalo k boljšim rezultatom
Naj navedem naše argumente,
Vlada RSsi je kot prednostno

in ga zato ne podpiramo.

ki govorijo o tem.
nalogo zadala skrb za poklicno izobraževanje in taka združitev

Centra RSza poklicno izobraževanje v enotni zavod je lahko na simbolni ravni drugače
razumljena. Že res, da bo večji zavod vključeval tudi področje poklicnega in strokovnega
izobraževanja, vendar: kako se bo lahko zagotovil prepotrebni

vpliv sfere dela na upravljanje,

na delovne naloge in na rezultate? Najhujše pa se nam zdi, da se bo lahko izgubila
soodgovornost
izvajajo.

delodajalcev in izobraževalcev za rezultate, ki jih sedaj skupaj planirajo in

Ustanovljeni smo bili leta 1995 kot rezultat aktivnosti prilagajanja poklicnega izobraževanja
sistemu v EU. Cilj je bil vzpostaviti socialno partnerstvo

v poklicnem in strokovnem

izobraževanju kot podlago za uspešno povezovanje gospodarstva in poklicnega
izobraževanja. V ta namen so v vseh državah EU, kakor tudi v državah kandidatkah,
ustanovljene posebne institucije

kot je naša, ki s svojim delovanjem

izobraževanja. Naši ustanovitelji

so bivše Ministrstvo

povezujejo sfero dela in

za šolstvo in šport, Ministrstvo

družino in socialne zadeve, Gospodarska zbornica Slovenije in Obrtno-podjetniška

za delo,
zbornica

Slovenije. Kot taki skušamo uskladiti interese različnih akterjev (delodajalcev, delojemalcev,
sindikatov, izvajalcev izobraževanja in različnih združenj) v poklicnem in strokovnem
izobraževanju.
V letih samostojnosti

smo preko lastnega dela v številnih domačih in mednarodnih

ter študijskih obiskov tujcev pri nas postali tudi mednarodno

projektih

prepoznavna inštitucija z

referencami zanesljivega partnerja v najrazličnejših oblikah sodelovanja. Še posebej pa smo
se promovirali

v času predsedovanja

izobraževanji uspeli promovirati

Republike Slovenije EU, kjer smo s številnimi uspelimi

naše poklicno izobraževanje v državah članicah EU. Od

takrat naprej beležimo še večje zanimanje za sodelovanje v projektih pa tudi več obiskov na
naši inštituciji.
Naj poudarim, da v velikem številu državah Evropske Unije obstajajo samostojni centri, ki so
odgovorni za področje poklicnega in strokovnega izobraževanja ali pa so kvečjemu združeni s
področjem izobraževanja odraslih. Lepi primeri so v Nemčiji, na Nizozemskem, na Finskem in
še bi jih lahko naštevali.
Prednost majhnosti je, da nimamo dolge hierarhične lestvice odločanja, zato se lahko zelo
hitro odzovemo na najrazličnejše pobude. To pa bi se lahko z združevanjem v novo inštitucijo
izgubilo, prav tako pa naša prepoznavnost
Naše naloge za katere smo bili ustanovljeni

v njej.
so zelo različne od ostalih zavodov, saj na vseh

segmentih posegajo tudi v področje trga dela. Naloge pretežno prekrivajo področja poklicnih
standardov, poklicnih kvalifikacij, kurikula, svetovanja, evalvacij, razvoja in povezovanja
socialnih partnerjev.

Naj navedemo naloge, ki izhajajo iz našega akta o ustanovitvi in statuta

zavoda:
razvoj kakovosti poklicnega in strokovnega izobraževanja,
razvojno raziskovalne naloge na področju poklicnega in strokovnega
izobraževanja,
posodobitev in razvoj programov izobraževanja in usposabljanja,
razvojno raziskovalno delo na področju analize trga dela, kvalifikacijske strukture
in poklicnih standardov,
priprava strokovnih podlag za razvoj certifikatnega sistema ter povezovanja
formalnega in neformalnega sistema izobraževanja,
strokovna podpora delovnim skupinam za razvoj poklicnih zmožnosti, kvalifikacij,
poklicnih standardov, katalogov,
razvoj metodologije za priznavanje kvalifikacij, pridobljenih v sistemu dela,

spremljanje certifikatnega sistema,
spremljanje mednarodne primerljivosti poklicnih kvalifikacij,
opravljanje strokovnih nalog in dopolnjevanje metodoloških podlag certifikatnega
sistema, kreditnega sistema in ogrodja kvalifikacij,
spodbujanje pridobivanja poklicnih kvalifikacij za nova poklicna in strokovna
področja na vseh ravneh zahtevnosti,
promocija certifikatnega sistema v sodelovanju s partnerji,
sodelovanje z drugimi partnerskimi institucijami v Evropski uniji in izven nje,
razvoj in dopolnjevanje metodologij na področju neposrednega in posrednega
preverjanja znanja,
razvoj strokovnih podlag za uresničevanje vseživljenjskega učenja in izobraževanja
za trajnostni razvoj,
priprava strokovnih podlag in izvajanje izobraževanja za nadaljnji strokovni razvoj
učiteljev in izobraževalcev na področju poklicnega in strokovnega izobraževanja,
priprava strokovnih podlag za razvoj socialnega partnerstva,
vodenje informacijskega središča poklicnih kvalifikacij,
vodenje nacionalnega Europass centra,
vodenje nacionalnega centra za EQF,
vodenje nacionalnega centra za EQAVET,
vodenje nacionalne točke za ReferNet,
povezovanje v mednarodne mreže ter sodelovanje v mednarodnih aktivnostih in
projektih,
opravljanje podporne in svetovalne dejavnosti za programska področja poklicnega
in strokovnega izobraževanja in usposabljanja,
priprava in izdaja publikacij ter drugih informacijskih gradiv,
organiziranje in izvajanje konferenc, seminarjev, delavnic in drugih srečanj,
razvijanje in skrb za področje spodbujanja in uveljavljanja poklicnega in
strokovnega izobraževanja in usposabljanja,
smo pooblaščeni organa v Republiki Sloveniji za izvajanje projektov tesnega
medinstitucionalnega
sodelovanja in izvajamo projekt TMIS v Makedoniji,
priprava in spremljanje ukrepov za preprečevanje osipa in nudenje svetovalnih
storitev.
S tega seznama se lahko vidi, da kot zavod nismo vezani le na delo z izobraževalno sfero,
ampak pokriva mo vse socialne partnerje in različne ciljne skupine uporabnikov

od mladine

do odraslih.
Trg zaposlovanja kaže velike potrebe po poklicnih kadrih, ki se izobražujejo v programih
poklicnega in strokovnega izobraževanja. S padanjem generacij in manjšim vpisom v te vrste
programov in šol se tega negativnega trenda ne bo dalo spremeniti

brez institucije,

ki za to

skrbi.
S kadrovskega vidika smo se ves čas držali sklepov Vlade RSo kadrovskih načrtih in nismo
nadomeščali odhodov. S tem smo nenehno zmanjševali število zaposlenih na državnem
proračunu in se usmerjali na delo v projektih,
ali drugih, financiranih

bodisi domačih (ESS)ali pa tujih (LDV, Twinning

iz EU). Naši svetovalci imajo nižje nazive kot svetovalci v drugih

zavodih, kljub temu, da opravljajo enaka ali pa še bolj zahtevna dela kar bo dodatni problem
pri združevanju v skupni zavod.
Zato upamo, da bomo lahko na pogovorih v zvezi z združevanjem dokazali pomen Centra RS
za poklicno izobraževanje za področje poklicnega in strokovnega izobraževanja, ki je ena
izmed prioritet

v naši državi in Evropski Uniji.

Pripravljeni smo skupaj z vami razmišljati in posredovati znanje in izkušnje na tem področju,
da se ohranijo specifike, ki so potrebne za delovanje tega dela izobraževanja in poišče
ustrezne rešitve.

S spoštovanjem

~/~~
Elido Bandelj
Direktor CPI

V vednost:
ga. Mojca Škrinjar, državna sekretarka,

Ministrstvo

za izobraževanje,

znanost, kulturo in

šport,
dr. Jurij Šink, v.d. generalnega
izobraževanje

odraslih.

direktorja,

Direktorat

za srednje in višje šolstvo ter

