
 
 
 
 
 

»Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Operacija se izvaja v okviru 
Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostna os 10- Naložbe v 
izobraževanje, usposabljanje in poklicno usposabljanje za spretnosti ter vseživljenjsko učenje, prednostna naložba 10.1. 
Izboljšanje enakega dostopa do vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine pri formalnih, neformalnih in priložnostnih 
oblikah učenja, posodobitev znanja, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje  prožnih oblik učenja, tudi s poklicnim 
svetovanjem in potrjevanjem pridobljenih kompetenc, specifični cilj 10.1.3. Spodbujanje prožnih oblik učenja ter podpora 
kakovostni karierni orientaciji za šolajočo se mladino na vseh ravneh izobraževalnega sistema.« 

Datum: 13. 9. 2021 

Št. dokumenta: 1100-05/2021-002 

 

Vabilo na posvet CPI o dijakih iz ranljivih skupin za svetovalne delavke ter 

vodstva poklicnih in strokovnih šol  

 

Spoštovane svetovalne delavke, spoštovani svetovalni delavci, spoštovane ravnateljice, spoštovani 

ravnatelji poklicnih in strokovnih šol, spoštovane direktorice, spoštovani direktorji šolskih centrov, 

 

vljudno vas vabimo na spletni dogodek, na katerem vam želimo predstaviti delo Centra Republike 

Slovenije za poklicno izobraževanje v podporo poklicnim in strokovnim šolam pri delu z ranljivimi 

skupinami dijakov. Predstavljene bodo izkušnje nekaterih šol, vabljeni pa ste, da na dogodku tudi sami 

izpostavite izzive ter dobre prakse pri obravnavi dijakov iz ranljivih skupin na vaši šoli.  

 

Spletni dogodek bo potekal v okviru projekta Krepitev kompetenc strokovnih delavcev na področju 

vodenja inovativnega vzgojno-izobraževalnega zavoda v obdobju od 2018 do 2022 

 

v sredo, 29. septembra 2021.  
Povezavo do spletnega dogodka bomo prijavljenim posredovali naknadno. 

 
Program posveta 

 
Vsebina Predavatelj Čas Pedagoške 

ure 

Uvodni nagovor mag. Janez Damjan, direktor 
Centra Republike Slovenije za 
poklicno izobraževanje 
 
mag. Nataša Kranjc, direktorica 
Direktorata za srednje in višje 
šolstvo ter izobraževanje 
odraslih, MIZŠ 

9.00 – 9.05 
 
 
 
9.05 – 9.15 

 

Podpora ranljivih dijakov  s 
projektom Model 
individualizacije ali MIND+ 

Jelka Čop, Center Republike 
Slovenije za poklicno 
izobraževanje 

9.15 – 9.25  

Vloga svetovalne službe v 
modelu individualizacije  

Tanja Kek, svetovalna delavka, 
Biotehniški izobraževalni center 
Ljubljana 

9.25 – 10.10 1 
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Podpora pri preprečevanju 
osipa - projekt CroCooS 

Barbara Bauman, Center 
Republike Slovenije za poklicno 
izobraževanje 

10.10 – 10.20  

Preprečevanje osipa - izkušnja 
svetovalne delavke/šole 

Maja Klančič, svetovalna delavka, 
Srednja zdravstvena šola 
Ljubljana 

10.20 – 11.05 1 

Odmor  11.05 – 11.35  

Nacionalne poklicne 
kvalifikacije na področju dela z 
ranljivimi skupinami  

mag. Barbara Velkov, Center 
Republike Slovenije za poklicno 
izobraževanje  

11.35 – 11.45  

Kako nam nacionalna poklicna 
kvalifikacija »Romski 
pomočnik/romska pomočnica« 
pomaga pri delu v šoli 

Darja Brezovar, upokojena 
ravnateljica OŠ Bršljin  

11.45 – 12.30 1 

Projekt TRAMIG in predstavitev 
gradiva in usposabljanj na 
področju skupnostnega 
tolmačenja in medkulturne 
mediacije 

dr. Nike K. Pokorn, redna 
profesorica, Filozofska fakulteta 
Univerze v Ljubljani 

12.30 – 13.15 1 

 

Projekt Mladi na prehodu 
(Youth in Transition) 

Ferry Stepančič, zunanji 
sodelavec Javnega zavoda Cene 
Štupar – Centra za izobraževanje 
Ljubljana 

13.15 – 14.00 1 

Odmor  14.00 – 14.15  

Izzivi izobraževanja ranljivih 
skupin dijakov – izkušnje 
poklicnih in strokovnih šol, 
delavnica 

Uvodno razmišljanje:  
mag. Polona Šoln Vrbinc, vodja 
Sektorja za izobraževanje otrok s 
posebnimi potrebami, Direktorat 
za predšolsko vzgojo in osnovno 
šolstvo, MIZŠ; 
dr. Natalija Vovk Ornik, vodja 
Oddelka za usmerjanje otrok s 
posebnimi potrebami, Zavod RS 
za šolstvo; 
Elizabeta Hernaus Berlec, 
ravnateljica Srednje trgovske šole 
Ljubljana 
Delavnica: vsi udeleženci 

 
14.15 – 14.25 
 
 
 
 
14.25 – 14.35 
 
 
 
14.35 – 14.45 
 
 
14.45 – 15.45 
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   8 

 
Dogodek je objavljen v Katalogu programov nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja strokovnih 

delavcev v vzgoji in izobraževanju za šolsko leto 2021/22 (KATIS, ESS – Projektni programi, Krepitev 
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kompetenc strokovnih delavcev na področju vodenja inovativnega VIZ 2018 do 2022, 02. 

vseživljenjsko učenje). 

Prijava na seminar poteka preko spletne strani 

https://lim3.mss.edus.si/Katis/Program.aspx?ID=959 

z davčno številko in geslom udeleženca. Geslo dobite pri ravnatelju šole. Rok prijave je 23. 9. 2021. 

 

Kotizacije ni. 

 

Vljudno vabljeni. 

 

 

Pripravila:          
           
dr. Alenka Turičnik       mag. Janez Damjan 
višja svetovalka področja I      direktor 
 
 
Vodja: 
 
Helena Žnidarič 
vodja središča za razvoj poklicnega izobraževanja 
 

https://lim3.mss.edus.si/Katis/Program.aspx?ID=959

