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Pregled realizacije predlogov 
sprememb PSI iz Bele knjige 2011
mag. Janez Damjan, direktor 

Strokovni svet PSI: 19. 3. 2021

172. seja SS PSI (2019): Razprava o nekaterih 
aktualnih vprašanjih nadaljnjega razvoja PSI

Med sklepi iz razprave:

CPI pripravi analizo stanja 

poklicnega in strokovnega 

izobraževanja z vidika 

realizacije predlogov iz 

Bele knjige 2011.
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• Janja Meglič
• Egon Pipan
• Boštjan Rozman

-Zgonc
• Vladimir Tkalec
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Vsebina poročila in predstavitve

VSEBINA POROČILA
1. UVOD

2. PREGLED PREDLOGOV IN NJIHOVEGA URESNIČEVANJA

2.1 Pregled predlogov po ravneh izobraževanja

Predlogi za programe nižjega poklicnega izobraževanja-NPI

Predlogi za programe srednjega poklicnega izobraževanja- SPI

Predlogi za programe srednjega strokovnega izobraževanja- SSI

Predlogi za programe poklicno tehniškega izobraževanja - PTI

Predlogi za Poklicni tečaj -PT

Predlogi za programe VSI - višješolsko strokovno izobraževanje

2.2 Pregled predlogov za praktično izobraževanje

2.3 Pregled predlogov za zaključevanje izobraževanja

2.4 Pregled predlogov povezanih s kakovostjo sistema 
izobraževanja

3. SKLEPNE UGOTOVITVE

- Metodologija

- Predlogi, ki so bili uresničeni

- Predlogi, ki niso bili uresničeni

- Predlogi, ki so bili delno uresničeni

- Glavne ugotovitve

- Razvoj sistema PSI 

- Podatki o vpisu in zaključevanju

- Pomembni evropski dokumenti

- Primeri dobre prakse

Metodologija (2020)

 Svetovalci analizirali realizacijo posameznih 
predlogov 

 Usklajevanje mnenj in priprava ocene ter 
utemeljitve v ožji delovni skupini

 Pregled razvoja PSI v zadnjih desetletjih

 Analiza podatkov o vpisu in zaključevanju

 Pregled ključnih novejših evropskih dokumentov

 Diskusija o primerih dobre prakse

Delovna skupina

- Metod Češarek, 

- Janez Damjan 

- Majda Gartner 

- Saša Grašič, 

- Barbara Kunčič, 

- Davorin Majkus, 

- Darko Mali, 

- Urška Marentič, 

- Helena Žnidarič

- in drugi.
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Predlogi, ki so bili uresničeni

 Izvajanje programov SPI se ohrani ločeno od SSI (srednje strokovno izobraževanje).
 20% kurikula ostaja še naprej v pristojnosti šole v sodelovanju z delodajalci.
 Nadaljnji razvoj poklicnih programov naj gre še naprej v smeri širše zasnovanosti za več poklicnih

standardov, uveljavi se izbirnost.
 Programi poklicnega tečaja se ohranijo kot pot za pridobitev prvega poklica. To je zgolj ena od

izobraževalnih poti in ne ločen izobraževalni program. Kot poseben program ni potreben, ker je v funkciji
prekvalifikacije* .

 Organizacijske oblike višjih strokovnih šol so lahko različne. Njihova umeščenost v šolske centre ne
pogojuje koncepta nadaljnjega razvoja višjega strokovnega izobraževanja.

 Zagotavlja se brezplačna priprava na splošno maturo v maturitetnem tečaju.
 V ureditvi terciarnega izobraževanja je treba še naprej zagotavljati, da se z višješolsko izobrazbo pridobiva

posebne poklicne kvalifikacije; ni možno uvajati avtomatizma pri priznavanju kreditov diplomantov
višješolskega študija.

Predlogi, ki NISO bili uresničeni

- Praktično izobraževanje pri delodajalcu naj 
se izvaja v višjih letnikih v strnjeni obliki. 

- Raven delodajalcev: …ne moremo mimo 
delodajalcev kot izvajalcev praktičnega 
izobraževanja v delovnem procesu. V 
razmislek o zagotavljanju kakovosti učnih 
mest bi bilo nujno vključiti združenja 
delodajalcev in in se poleg postopkov 
akreditacije (verifikacije) dogovoriti za 
dodaten okvir, ki bi omogočal transparentno 
uvajanje izboljšav tudi na tem področju. 

- Razširi se ponudba NPI izobraževalnih 
programov.

- SPI se podaljša na 4 leta. 

- V tretjem letniku se omogoča izbirnost; dijaki 
se odločijo za eno izmed dveh smeri: v prvi 
je več praktičnega izobraževanja (po 
obsegu in po vsebini), v drugi pa več 
splošnoizobraževalnih predmetov, …Pogoj, 
da lahko dijak izbere (splošnoizobraževalno) 
smer, je doseganje ustreznih standardov 
znanja.

- Ob uvedbi 4 letnega SPI, PTI ni več smiselno

- V SPI, ki bi trajalo 4 leta je smiselno uvesti tri 
izpitne enote. V NPI pa je poleg poklicnih 
kompetenc treba dodati tudi preverjanje 
komunikacijskih kompetenc.
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Predlogi, ki so bili DELNO uresničeni

• Okrepiti je potrebno svetovalno 
dejavnost…dijakom NPI…

• ..posebno pozornost nameniti utrditvi in dopolnitvi
splošne izobrazbe, …Uporabno znanje naj ima 
prednost. 

• Potrebno je krepiti dejavnost za načrtovanje in 
vodenje kariere…

• Ves čas se omogoča dijaku SPI tudi prestop v SSI.
• Programi, ki trajajo 4 leta, so praviloma zasnovani 

na več poklicnih standardih
• Pri splošnih predmetih je treba eksternost zadržati, 

uvesti pa jo je treba tudi za strokovni del mature, 
• V izobraževalnem procesu je treba okrepiti 

spremljanje in vrednotenje študentovih 
dosežkov…Ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti 
višjega strokovnega izobraževanja je urejeno s 
predpisi, ki urejajo visoko šolstvo. 

- Poveča se obseg PUD

- Zaključni izpit se razvija v dveh smereh: eksternosti 
in večji skrbi za preverjanje praktičnega dela.

Kakovost:

- Sistemska raven: Potrebujemo enoten dogovor o 
sistemu zagotavljanja in ugotavljanja kakovosti… 
oblikovati merila za vzpostavitev celovitega 
sistema vodenja kakovosti, po katerem bi šole 
oblikovale stalen proces uvajanja izboljšav.

- Raven izvajalcev: …določiti prioritete oz. obvezna 
področja, kjer šola periodično izvaja 
samoevalvacijo in jo predstavi v poročilu.

- Povezovanje ravni v enoten sistem – državna 
komisija, 

- CPI kot državna referenčna točka za zagotavljanje 
in ugotavljanje kakovosti.

Glavne ugotovitve po pregledu BK2011

- Večina predlogov ni bila uresničena oz. samo delno.

- Uresničeno praviloma pomeni „nespremenjeno“ stanje.

- O podanih predlogih po izidu BK2011 ni bilo nobene širše 
strokovne razprave ali podane pobude za uvajanje.

- Na sistemski ravni poklicno in strokovno izobraževanje po BK 
2011 ni doživelo večjih sprememb, razen uvedbe vajeniške 
oblike izobraževanja (vključuje manj kot 1 % generacije).
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Temelji sistema PSI postavljeni v 90-ih!

Ključni dogodki v razvoju PSI 1995-2019

 1996 Zakon o poklicnem in strokovnem 

izobraževanju

1997-2000 Prenova programov na osnovi novih 

nomenklatur poklicev

 2000 Zakon o nacionalnih poklicnih 

kvalifikacijah

2001 Izhodišča za pripravo programov

2004 uvajanje pilotnega programa Avtoserviser

 2006 nov Zakon o poklicnem in strokovnem 

izobraževanju

2006-2012 Prenova vseh programov (kreditno 

vrednotenje, odprti kurikul)

 2013 dopolnjen Zakon o višjem strokovnem 
izobraževanju

2014 Začetek uvajanja eksternosti pri poklicni 
maturi

 2016 Zakon o slovenskem ogrodju kvalifikacij 

+ dopolnjena Izhodišča  za pripravo programov 
(vajeništvo, programi usposabljanja in 
izpopolnjevanja, nova opredelitev odprtega 
kurikula, povečanje PUD v SSI)

 2017 Zakon o vajeništvu

+ 11 nacionalnih kazalnikov kakovosti PSI

2019 nova Izhodišča…uvedejo Aktivno 
državljanstvo
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Velike spremembe v številu vpisanih dijakov 
v 1. letnik srednje šole (1998-2019)
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Velikost generacije v 20-ih letih = -33 %!

NPI SPI SSI GIM

1998 5,1% 34,3% 30,3% 30,2%

2003 3,4% 25,6% 33,7% 37,3%

2008 1,8% 20,2% 38,4% 39,7%

2013 2,4% 21,6% 41,1% 34,8%

2019 3,0% 22,6% 41,0% 33,4%

Število dijakov, ki so uspešno opravili maturo 
in število vpisanih študentov v 1. letnik
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Pomembni evropski dokumenti/usmeritve
Več na https://cpi.si/mednarodno-sodelovanje/aktualni-strateski-dokumenti-eu/

* PIU se hitro prilagaja dinamičnim spremembam na trgu dela;

* Prožnost in možnosti za napredek so v središču PIU.

* PIU je gonilo inovacij in gospodarske rasti ter priprava na 

digitalni in zeleni prehod ter poklice, po katerih se veliko 

povprašuje;

* PIU je privlačna izbira, ki temelji na sodobnem, digitaliziranem 

zagotavljanju usposabljanja/znanj in spretnosti;

* PIU spodbuja enake možnosti;

* PIU temelji na kulturi zagotavljanja kakovosti;

+ Države članice sprejmejo ukrepe za izvajanje te politike na 

nacionalni ravni.

Številni projekti in pobude za posodobitev 
sistema in dobre prakse izvajanja PSI

- Spodbujanje podjetnosti in 
samoiniciativnosti – Vrata odpiram sam 
(ESS 2013-14)

- Krepitev povezovanja izobraževanja in 
trga dela in praktične usposobitve 
dijakov – npr. vajeništvo (ESS Prenova 
poklicnega izobraževanja 2016-2021)

- Odkrivanje potencialov posameznika 
in usmerjanje v njegove potrebe -
individualizacija ; novi pristopi k učenju 
in poučevanju (ESS Prenova poklicnega 
izobraževanja 2016-2021; Učne situacije 
2010-2012)

- Razvoj programov usposabljanja in 
izpopolnjevanja - PINPIU
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Temeljno vprašanje za razpravo

Ali je obstoječi sistem PSI 
(srednješolskega) 
izobraževanja dovolj odprt 
in prilagodljiv za nove 
usmeritve, pobude, 
potrebe mladih in trga 
dela?


