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O ciljih in rezultatih projekta

Helena Žnidarič, CPI



O projektu

Razvojni projekt Prenova poklicnega izobraževanja 2016-2021“ – izvajanje v okviru 
Operativnega programa za izvajanje EKP 2014-2020; 10 prednostne osi: Znanje, spretnosti 
in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost; specifični cilj: „Prenova sistema poklicnega 
izobraževanja in usposabljanja “.

Trajanje: 1.11.2016 – 31.10.2021  

Izhodišča 

✓Praktično usposabljanje in predvsem vajeništvo kot učinkovit način približevanja 
izobraževanja in usposabljanja potrebam trga dela.

✓Evropsko zavezništvo za vajeništvo (2013).

✓Zakon o vajeništvu (2017).

✓Dopolnjena Izhodišča za pripravo programov srednjega poklicnega in strokovnega 
izobraževanja (2016).



Namen in cilji projekta

Namen: prenova srednjega poklicnega izobraževanja s poudarkom na razvoju vajeništva in drugih 
novih oblik, ki prispevajo k boljši poklicni usposobljenosti posameznika in podpirajo njegov razvoj 
za uspešno vključevanje na trg dela in boljšo zaposljivost.

Cilji:

✓Razviti, pilotno izvesti in evalvirati vajeniško obliko srednjega poklicnega izobraževanja.

✓Krepiti povezovanje izobraževalnih ustanov z gospodarstvom in lokalnim okoljem.

✓Razviti modele podpore podjetjem pri izvajanju praktičnega usposabljanja.

✓Razviti individualizirane in fleksibilne pedagoške pristope.

✓Pripraviti kataloge praktičnega usposabljanja.



Razvoj podlag

Razvoj in 
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pilotiranje 
vajeništva

Sodelovanje 
vseh vključenih 
in odgovornih 

ter usklajevanje 
interesov in 
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Rezultati projekta

✓ 38 prenovljenih izobraževalnih programov srednjega poklicnega izobraževanja s 
pripravljenim katalogom praktičnega usposabljanja.

✓ Pripravljena različna strokovna gradiva za šole, zbornice, podjetja in mentorje v 
podporo načrtovanju in izvajanju različnih oblik srednjega poklicnega 
izobraževanja.

✓ Pripravljena evalvacijska poročila (3 vmesna poročila in končno poročilo 
o poskusnem uvajanju vajeništva, začetno in končno poročilo o 
izvajanju individualizacije).

✓ Vzpostavljena spletna stran za področje individualizacije 
https://cpi.si/individualizacija/.

✓ Vzpostavljen centralni register učnih mest CRUM (https://crum.cpi.si/).

https://cpi.si/individualizacija/
https://crum.cpi.si/


Individualizacija

Jelka Čop, CPI



Razvoj in testiranje modela individualizacije

✓ Trajanje: marec 2018 – oktober 2021



Sodelujoči pri razvoju modela individualizacije

✓ 5 šolskih razvojnih timov srednjih poklicnih šol:

• Biotehniški izobraževalni center Ljubljana (program Slaščičar),

• Šola za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje (program Vrtnar),

• Šolski center Novo mesto (Srednja zdravstvena in kemijska šola) (program 
Bolničar-negovalec),

• Srednja gozdarska in lesarska šola Postojna (program Gozdar),

• Srednja frizerska šola Ljubljana (program Frizer).

✓ 37 članov šolskih razvojnih timov (ravnatelji, organizatorji PUD, učitelji strokovnih 
modulov, svetovalne delavke, delodajalci) in 108 dijakov. 

✓ Ostali vključeni: zunanji domači in tuji strokovnjaki, zaposleni na CPI.



Nekaj
utrinkov

Vrstni red in stopnjo 
zahtevnosti smo 

prilagodili vsakemu 
posebej glede na 

njihove sposobnosti in 
želje.

Dijaki so pričeli razmišljati 
ne samo o sebi in svojem 

učnem uspehu, ampak 
poskušajo pozitivno 

vplivati tudi na dijake , ki 
imajo v šoli in izven nje 

različne težave.

„Tukaj vidiš, 
koliko je enih 

nadarjenih 
otrok lahko.“

„Vedno je bila v 
meni želja, da bi 
bili vsi videni.“



Zakaj je individualizacija pomembna?

✓ Ker se razlike med dijaki večajo.

✓ Ker je znanje vedno lažje dostopno.

✓ Ker se poklici spreminjajo hitreje kot kadarkoli.

✓ Da bi pri dijakih zvišali raven zadovoljstva z življenjem nad povprečje OECD 
(Pisa 2018).

✓ Ker vpliva na kakovost izobraževanja.

✓ Ker imajo dijaki različne cilje.

✓ Ker vpliva na vpis,.. 



Teorija o območju bližnjega razvoja (Lev Vygotsky, 1930)

Dijak:

✓ Pod pritiskom, zaskrbljen, 
izčrpan, prestrašen, zaskrbljen.

✓ Izzvan, pripravljen tvegati, 
navdušen.

✓ Zdolgočasen, naveličan, 
varen, neizzvan. 



Razvoj modela individualizacije

Glavne aktivnosti:

✓ poglobljena analiza začetnega stanja,

✓ zasnova modela individualizacije,

✓ usposabljanje šolskih razvojnih timov, 

✓ preizkušanje modela, 

✓ končna evalvacija, 

✓ priprava priročnika,

✓ spletna stran: cpi.si/individualizacija.



Zasnova modela individualizacije 

Na nivoju vodenja šole:

✓ razvojno načrtovanje vpeljave individualnih 
načrtov izobraževanja in spremljanja dijakov,

✓ načrtovanje izvedbenega kurikula v podporo 
učni individualizaciji,

✓ spodbujanje učeče se skupnosti, pozitivne 
klime, sodelovanja,

✓ zagotavljanje podpore pri spreminjanju rutin.



Preizkušanje modela individualizacije 

Na ravni oddelka:
✓ priprava individualnega načrta izobraževanja 

(INI) za vsakega dijaka,

✓ postopen prenos odgovornosti za učenje na 
dijaka,

✓ načrtovanje diferenciranega pouka ob 
upoštevanju ciljev in standardov znanja ter 
predznanja dijakov,

✓ spremljanje napredka dijakov in 
dopolnjevanje INI,

✓ izboljševanje kakovosti praktičnega 
usposabljanja s pomočjo katalogov 
praktičnega usposabljanja.



Usposabljanja šolskih 
razvojnih timov 
maj 2018 – julij 2021 

Skupaj izvedenih 
28 usposabljanj, 
od tega 11 na 
daljavo.



Preizkušanje modela

Na vsaki šoli z enim 
oddelkom dijakov SPI

Načrtovanje in preizkušanje 
izvedbenih rešitev v praksi

Svetovalni obiski šolskih timov v živo in na daljavo

Izmenjave izkušenj

Opis primerov iz prakse in poročanje



Rezultati aktivnosti

✓ Zasnova modela individualizacije.

✓ Prvo poročilo o rezultatih empirične
raziskave na pilotnih šolah v aktivnosti 
Model individualizacije.

✓ 5 kratkih filmov objavljenih na spletnih 
straneh CPI.

✓ Video vodiči za pripravo izobraževalnih 
videov in ZOOM video vodiči.



Rezultati aktivnosti 2

✓ Poročilo o zaključni evalvaciji.

✓ Priročnik za individualizacijo: Skupaj 
razvijamo potenciale vsakega dijaka.

✓ ABC individualizacije.

✓ Spletna 
stran: https://cpi.si/individualizacija/

✓ Didaktična gradiva in pripomočki.

https://cpi.si/individualizacija/


✓ Uvajanje individualizacije 
je zahteven in kompleksen 
proces.

✓ Uspešnejše je ob okrepljenem 
sodelovanju vseh pedagoških 
delavcev.

✓ Prinaša pa spodbudne 
rezultate.

Zaključek



Uvajanje vajeniške oblike 
izobraževanja

Darko Mali, CPI



Značilnosti časa, ko smo se (ponovno) odločali za vajeništvo

• Okrevanje po finančni krizi, iskanje odgovorov na brezposelnost mladih

• Prizadevanja za krepitvi praktičnega usposabljanja z delom

Dualni sistem, 1997

Vajeniška oblika izobr., 2017

Hibridni model, 2006



Pregled vajeništva v Sloveniji (CEDEFOP, 2017)



Vključene šole
• Pilotne šole

• Srednja šola Izola

• Srednja šola za gostinstvo in turizem Radenci

• Šolski center Škofja Loka, Srednja šola za strojništvo

• Strokovni izobraževalni center Ljubljana, Srednja poklicna in strokovna šola Bežigrad

• Šolski center Novo mesto, Srednja gradbena, lesarska in vzgojiteljska šola

• Srednja gradbena, geodetska in okoljevarstvena šola Ljubljana

• Št. šol, ki so vpisale vajence v 1. letnik

2017 2018 2019 2020 2021

5 (6) 12 (16) 16 (20) 14 (20) 14 (21)



Izobraževalni programi in vajenci

• Št. izobraževalnih programov, v katere so se vpisali vajenci

• Število vajencev, vpisanih v 1. letnik

2017 2018 2019 2020 2021

3 (4) 7 (8) 10 (12) 7 (12) 10 (14)

2017 2018 2019 2020 2021

62 117 155 108 174+



Priprava in izvedba vajeniškega kurikula

Nacionalni izobraževalni 
program

Katalog praktičnega 
usposabljanja

Šolski izvedbeni kurikulum Načrt izvajanja vajeništva

Izbira vsebin, učna priprava Izbira delovnih nalog

Načrt ocenjevanja 
znanja

Sodelovanje, 
usklajevanje

Vmesni preizkus, zaključni izpit

Poučevanje - učenje Delo - učenje
Ocenjevanje znanja

Komunikacija, sodelovanje

ŠOLA PODJETJE



✓ Gradnja zaupanja.

✓ Vlaganje podjetij v 
vajeništvo.

✓ Ključna vloga šol.

✓ Odločilno razvojno in 
svetovalno delo zbornic.

✓ Izgradnja znanja in 
komuniciranja.

✓ Samokritičnost in 
pripravljenost za 
nove oblike dela.

Pomembni sta aktivacija in sodelovanje

Podporne 
službe

Šole Podjetja

Organizator 
PUD

Učitelj Mentor

Ravnatelj Delodajalec

MGRTMDDSZ

MIZŠ

Izvajalci 
usposabljanja 
za mentorje

Delodajalci
Sindikati



Gradnja skupne vizije vajeništva 

IZKUŠNJE V PROJEKTU:

✓ Vključeni deležniki so zadovoljni z možnostjo vajeniškega načina izobraževanja, 
kaj pa drugi?

✓ Kako do visoko kakovostnega vajeništva?

✓ Enotnost podpornih služb

IZZIVI ZA NAPREJ:

✓ So-obstoj različnih oblik izobraževanja, tudi vajeništva in ukrepov APZ

✓ Selitev vajeništva na višje nivoje izobraževanja

✓ Socialno partnerstvo pri razvoju in izvajanju poklicnega izobraževanja potrebuje 
nov zagon



Podjetja in zbornice v 
vajeništvu

Andreja Sever, GZS



270 podjetij in 
obratovalnic

2 zbornici

667 vajeniških pogodb

21 šol





VSI SODELUJEMO



AKTIVNO IZVAJAMO 
VAJENIŠTVO



Se 
povezujemo



SKRBIMO ZA PROMOCIJO VAJENIŠTVA



Predstavitve „v živo“





Informativni 
dnevi



DNEVI ODPRTIH VRAT 
SLOVENSKEGA 

GOSPODARSTVA



Ulica obrti na 
MOS in obrtna 

pot



Promocija
preko

družbenih 
omrežij

Kampanja je preko FB dosegla 286.000 
ljudi, 41% si je oglase/objave tudi 

ogledalo.



Promocija vajeništva 
in  poklicev prek 
letakov, člankov v 
tiskanih medijih, na 
spletnih straneh,  
objave na TV in radiu





Virtualni
karierni

sejmi



VAJENIŠTVO –
Predstavitvena videa

https://www.youtube.com/wat
ch?v=QBmaigfumRA

Videa posneta v sodelovanju z 
našimi vajenci.

https://youtu.be/2omrw6IJ0K8

https://www.youtube.com/watch?v=QBmaigfumRA
https://youtu.be/2omrw6IJ0K8


Informiranja za šolske svetovalne delavke



Svetovanja:

• Vsak dan 40 – 60 svetovanje po telefonu, 
po e-pošti, osebno.

• Skrbimo za aktualnost informacij preko 
vseh komunikacijskih kanalov.



Srečanja in izobraževanja za 
mentorje 



• Velika odgovornost delodajalcev

• Odgovorno in zahtevno delo mentorjev in 
drugih zaposlenih

Izvajanje individualnih načrtov vajeništva –
individualiziran pristop

98 % vajencev bi se še enkrat vpisalo v 
vajeniške programe

Mreža mentorjev in nadzornikov

Mentorji  v podjetjih in obratovalnicah



Izobraževanje za vmesne preizkuse



Vmesni preizkusi v podjetjih (vajenci 2. letniki)
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Pobudniki za razrešitev odprtih vprašanj:

• Zavarovanja za vajence, ki vajeništvo opravljajo v več podjetjih

• Zavarovanja za vajence s tujim državljanstvom in stalnim bivališčem v 
tujini

• Usklajevanje vajeniških nagrad (izračuni novih vajeniških nagrad in 
informiranje glede novih zneskov)

• Pobuda k spremembi Uredbe o davčni obravnavi povračil stroškov in 
drugih dohodkov iz delovnega razmerja – v delu, ki se nanaša na 
plačila vajencem …



Vajeništvo skozi številke
GZS OZS SKUPAJ

Registriranih
vajeniških  
pogodb

556 111 667

Vključena podjetja 192 78 270

Usposobljenih 
mentorjev
(v zadnjih 5 letih)
št. izvedb
št. udeležencev

1314 435 1749

Več kot 4000 verificiranih učnih mest preko GZS  in OZS od leta 2017 za vajeništvo

Za šolsko leto 2021/22 so podjetja oddala več kot 1000 najav vajeniških mest



Informacije
GZS

Spletne strani GZS: https://www.gzs.si/vajenistvo

Kontaktne osebe:

Ana Žemva Novak: 01 58 98 531 ana.zemva.novak@gzs.si

Petra Sternad: 01 58 98 202 petra.sternad@gzs.si

Andreja Sever: 01 58 98 235   andreja.sever@gzs.si

OZS
Spletne strani OZS: WWW.ozs.si/Začlane/Vajeništvo.aspx

Kontaktna oseba:

Mitja Korunovski:  01 58 30 818   mitja.korunovski@ozs.si

https://www.gzs.si/vajenistvo
mailto:ana.zemva.novak@gzs.si
mailto:petra.sternad@gzs.si
mailto:andreja.sever@gzs.si
http://www.ozs.si/Začlane/Vajeništvo.aspx
mailto:mitja.korunovski@ozs.si


HVALA ZA POZORNOST



Kaj lahko šola naredi za 
vajeništvo?

Martin Pivk, direktor Šolskega centra Škofja Loka



Delodajalci

Šola Zbornice
CPI

Sindikati



CPI

Zbornice

Delodajalci

Šola

Vajenec
(starši)

sindikati



Informativni dan



Srečanje z delodajalci



Srečanje z delodajalci



Izobraževanje

✓ Individualiziran program izobraževanja.

✓ Oblikovanje odprtega dela izobraževalnega programa.

✓ Planiranje poteka izobraževanja.

✓ Sodelovanje pri izvedbi programa.

✓ Sodelovanje pri vmesnih preizkusih
in zaključnih izpitih.



Izzivi

✓ Kombiniran ali samostojni oddelek?

✓ Zmanjšanje ur za učitelje.

✓ Več sodelovanja z delodajalci.

✓ Prilagajanje odprtega dela programa.

✓ Dokumentacija.

✓ Mednarodne izmenjave.

✓ Partnerski odnos.

✓ Dolgoročno planiranje kadrov.

✓ Izpeljava skupnih projektov.



Pogled v prihodnost

✓ Ali vajeništvo v vse šole s SPI?

✓ Kateri izobraževalni programi?

✓ Ali vajeništvo tudi na NPI in SSI?

✓ Ločitev šolske in vajeniške oblike?

✓ Možnosti za ohranitev redkih poklicev?

✓ Status (zaposlitev) vajenca?

✓ Vzpodbude za delodajalce?

✓ Ko pride kriza?


