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Zadeva: Predlog za dopolnitev Odloka o začasni prepovedi zbiranja ljudi v VIZ in pripravo pravnih 
podlag za prilagoditve v organizaciji vzgojno-izobraževalnega procesa na srednjih šolah 

 

Spoštovani! 

Strokovni svet RS za poklicno izobraževanje je na svoji zadnji seji, 18. 12. 2020, naložil našemu 
zavodu, da pripravimo analizo stanja pri izvajanju praktičnega pouka in praktičnega usposabljanja z 
delom (PUD) v času izobraževanja na daljavo. Podatke, ki smo jih že pridobili na Posvetu mentorjev in 
organizatorjev PUD, 1. 12. 2020, smo v januarju 2021 dopolnili s pomočjo anket in telefonskih 
pogovorov z ravnatelji in učitelji. Na tej osnovi smo pripravili celovit pregled obsega in načinov 
izvajanja praktičnega izobraževanja v prvem delu šolskega leta 2020/21.  

Splošna ugotovitev je, da je pri izvajanju praktičnega pouka na daljavo bistveno težje ali celo 
nemogoče dosegati formativne cilje. Pri programih, kjer je za izvedbo praktičnega pouka potrebna 
posebna oprema, surovine, se pouk izvaja na terenu ali je za izvajanje potreben razvoj ročnih 
spretnosti, je doseganje formativnih ciljev še posebej omejeno. Ugotavljamo razlike v obsegu izvedbe 
praktičnega usposabljanja z delom (PUD) tako za različne izobraževalne programe PSI kot med 
posameznimi šolami. Za nekatere programe PUD v prvi polovici šolskega leta sploh ni potekal. Ob 
tako okrnjeni izvedbi nekaterih programov se postavlja vprašanje izpolnitve obveznosti letnika in 
doseganja zadovoljive poklicne usposobljenosti dijakov. 

Opisano stanje je posebej kritično za zaključne letnike vseh ravni izobraževanja, saj bi ti dijaki morali 
v kratkem začeti s pripravami na četrti predmet poklicne mature oz. zaključni izpit. Prav tako moramo 
izpostaviti kritične razmere za dijake nižjega poklicnega izobraževanja, ki sicer predstavljajo samo 
1,5 % celotne dijaške populacije. Večina teh dijakov ima posebne potrebe ali so iz socialno tako šibkih 
okolij, da doma praktično nimajo pogojev za spremljanje pouka. Dolgotrajna odsotnost od pouka 
lahko pri teh dijakih vodi v trajen osip iz izobraževanja. 



 

 

Podrobneje bomo naše ugotovitve predstavili v poročilu, ki ga pripravljamo za februarsko sejo 
Strokovnega sveta RS za poklicno izobraževanje. V njem bomo izpostavili, da je za vse dijake, še 
posebej zaključnih letnikov, vračanje v šolo najkasneje po zimskih šolskih počitnicah nujen pogoj za 
uspešen zaključek šolanja in doseganje poklicne usposobljenosti. Po vrnitvi v šole bi dijakom morali 
omogočiti, da v največji možni meri nadoknadijo nedosežene cilje pri praktičnem pouku ter 
praktičnem usposabljanju z delom. Predlagamo pravočasno pripravo ustreznih pravnih podlag, ki bi 
ravnateljem po potrebi omogočile večje prilagoditve organizacije pouka v obdobju do konca šolskega 
leta, vključno s povečano dnevno in tedensko obremenitvijo dijakov ter učiteljev. Za dodatne 
obremenitve učiteljev in mentorjev je potrebno zagotoviti tudi dodatno financiranje. 

Do ponovne vzpostavitve pouka v šolah predlagamo takojšnjo dopolnitev odloka o začasni 
prepovedi zbiranja v VIZ. Po vzoru odprave omejitev zbiranja študentov za laboratorijske vaje in 
individualni pouk naj se tudi za dijake določi protokol uporabe specializiranih učilnic, kabinetov, 
šolskih delavnic in medpodjetniških izobraževalnih centrov (MIC) za izvajanje praktičnega pouka. Šole 
bode potem zmogle ustrezno organizirati izvajanje najbolj kritičnih vsebin praktičnega pouka po 
programih. Med izjeme naj se vključi tudi vse dijake programov NPI, ki so v času pouka na daljavo 
posebej prizadeti.  

Zavedamo se, da naše pobude in predlogi presegajo področje strokovnega dela poklicnega 
izobraževanja. Vemo tudi, da so psihosocialne posledice dolgotrajnega pouka na daljavo lahko za 
dijake na dolgi rok še hujše kot slabša poklicna usposobljenost. Prepričani pa smo, da lahko vsi 
deležniki srednjega poklicnega in strokovnega izobraževanja skupaj oblikujemo rešitve, ki bodo 
zagotovile,  

 da bo v tekočem šolskem letu primerljiv delež dijakov celotne generacije zaključnih letnikov 
uspešno zaključil šolanje in dosegel vsaj minimalno poklicno usposobljenost;  

 da se med dijaki ne bo povečal delež osipnikov;   
 da bodo dijaki med počitnicami in v naslednjih letih tisto, kar so med tem šolskim letom 

izgubili, uspešno nadoknadili.  

Hvala za razumevanje in lep pozdrav, 

Helena Žnidarič        mag. Janez Damjan 
vodja Središča za poklicno izobraževanje    direktor 
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