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Srednješolsko izobraževanje

2017/2018 –

PROGRAMI 2017/18

Št. dijakov % vseh dijakov

Nižje poklicno izobraževanje 1.058 1,4%

Srednje poklicno izobraževanje 12.298 16,7 %

Srednje strokovno izobraževanje 30.802 41,8 %

Poklicno tehniško izobraževanje 3.439 4,7 %

Gimnazije 25.494 34,6%

Poklicni tečaji 213 0,3 %

Maturitetni tečaji 360 0,5 %

Skupaj 73.664



Stanje izobraževanja v prvi polovici 2015

 Delež izdatkov za izobraževanje v skupnih odhodkih državnega proračuna se 

je od 2008, ko je znašal 18,8%, znižal v letu 2015 na 14,9%.

 Slovenija je v različnih študijah (Izobraževanje na prvi pogled - OECD, Pregled 

izobraževanja in usposabljanja – EK) posebej omenjena kot država, ki je v 

času gospodarske krize številne varčevalne ukrepe sprejemala prav na 

področju izobraževanja. 

 Položaj zaposlenih – neurejen status in plače ravnateljev od 2006, ni 

napredovanja, plačne anomalije… 

 Zahteve tudi mednarodnih organizacij po zvišanju normativov in standardov

 zahteve IMF po zviševanju, posebna delovna skupina, dogovor s sindikati…



Sredstva MIZŠ od 2016 dalje
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Mednarodna 
odprtost Sodelovanje z 

deležniki

Strateški cilji postavljeni v 2015

Kakovostno in 

vključujoče 

javno šolstvo

Varno in 

spodbudno učno 

okolje



Strateške usmeritve

 Zagotavljanje kakovostnega učnega okolja  

 Zmanjševanje generacij – ohranjanje mreže

 Kurikularne spremembe (prenove programov)

 Odzivnost srednješolskega izobraževanja hitro se spreminjajočim razmeram v 

družbi

 Migracije - vključevanje v vzgojo in izobraževanje

 Uvajanje oblik izobraževanja kot odgovor na potrebe gospodarstva (Vajeništvo)

 Razmeščanje programov – ne na novo – razen kot odgovor na potrebe gospodarstva 

 Prenova ključnih kompetenc „New Skills Agenda“ – v zaključni fazi



Napredek od danih zavez



Kurikularne spremembe

 Uvedba vajeništva 

 Zakon, pilotni projekt, 4 programi v pilotni izvedbi, širitev še za 4 naslednja leta

 Posodobitev gimnazijskega programa (fleksibilni predmetnik, uvedba 

interdisciplinarnega tematskega sklopa)

 Model kakovosti



Skrb za zaposlene

 Aneks h KP VIZ – veljavnost z dne 30.8.2017

 Določitev višjih plačnih razredov za določena delovna mesta v plačni skupini J do 

26. plačnega razreda

 Opredelitev delovnega časa učitelja

 pilotna izvedba na 7 srednjih šolah in 25 osnovnih šolah

 sodelovanje z Združenjem srednjih šol, Društvom ravnatelj in SVIZom

 Nadaljevanje pogajanj o odpravi plačnih anomalij nad 26. plačnim razredom



Skrb za zaposlene

 Sproščena napredovanja

 Povečanje sredstev za nadaljnje strokovno izobraževanje

 Spremembe pri strokovnem izpitu (upoštevanje izkušenj)

 Izobraževanje knjižničarjev

 Varno in spodbudno šolsko okolje (posveti, konferenca…)

 Navodila inšpektoratu in dopis MJU glede anonimnih prijav

 Nove zaposlitve – razvojni projekti (ESS – prva zaposlitev)

 Pred upokojitveni seminar – poskusno z NIJZ ter Društvom upokojenih 

učiteljev    



Status ravnateljev

 Delovno-pravni položaj ravnatelja po izteku mandata (ureditev pravic po 

izteku mandata) – predlog KPVIZ

 Imenovanje – ZOFVI (v postopku v DZ)

 Anonimke – navodilo inšpektoratu

 Uredba o plačah direktorjev



Podporno okolje - normativno
 Novela ZOFVI – v proceduri

 javno/zasebno 

 imenovanje ravnateljev

 Zakon o poklicnem in strokovnem izobraževanju in Zakon o gimnazijah

 Status dijakov

 Pravice do izobraževanja tujcev, pravica do učenja slovenskega jezika 

 Dolžnosti dijakov

 Vključevanje otrok s posebnimi potrebami

 V ZPSI tudi verifikacija učnih mest 

 Zakon o izobraževanju odraslih

 Zakon o izvajanju mednarodnih programov s področja vzgoje in izobraževanja

 Ustanovitev akreditirane Evropske šole v Ljubljani



Razvojni projekti

 Krepitev profesionalnega razvoja učitelja:

 Pripravništvo kot npr.: Prva zaposlitev v vzgoji in izobraževanju

 Dvig socialnih in državljanskih kompetenc strokovnih delavcev – ponujeno izobraževanje

 Organizacija in vodenje šol:

 Vzpostavitev, dopolnitev in pilotni preizkus modela ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti 

 Vodenje in upravljanje inovativnih učnih okolij

 Posodobitev organizacije vodenja in upravljanja s podatki v inovativnih učnih okolij

 Kurikul: 

 Razvoj in udejanjanje inovativnih učnih okolij in prožnih oblik učenja za dvig splošnih kompetenc, 
nadarjeni, podjetnost

 Vključevanje otrok s posebnimi potrebami:

 Zgodnja obravnava otrok s posebnimi potrebami (razpis bo objavil MZ, MIZŠ sodeluje) 

 Mreža strokovnih institucij za podporo otrokom s posebnimi potrebami in njihovim družinam 

 Zaposlovanje asistentov za delo otrok s posebnimi potrebami

 Spodbujanje socialne vključenosti otrok in mladih s posebnimi potrebami v lokalno okolje

 Celostna obravnava otrok s čustvenimi in vedenjskimi motnjami v vzgojnih zavodih



Razvojni projekti

 Projekti, ki so specifični za področje srednjega šolstva:
 Usposabljanje mentorjev za izvajanje praktičnega usposabljanja z delom po izobraževalnih programih 

za pridobitev izobrazbe v letih 2016-2021

 Dvig poklicnih kompetenc učiteljev v letih 2016-2022

 Razvoj programov za izpopolnjevanje za nadaljnje poklicno izobraževanje in usposabljanje 2016-2022

 Spodbujanje praktičnega usposabljanja pri delodajalcih v letih 2016-2022

 Prenova poklicnega izobraževanja 2016-2021

 Promocija poklicnega izobraževanja 2016-2020

 Javni razpis za pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc 2016 - 2019

 Javni razpis za financiranje dejavnosti informiranja in svetovanja ter za ugotavljanje in vrednotenje 
neformalno pridobljenega znanja 2016 - 2022

 NPO za sofinanciranje izobraževanja in usposabljanja za dvig izobrazbene ravni in pridobivanje poklicnih 
kompetenc 2016 - 2018

 NPO: Strokovna podpora na področju pridobivanja temeljnih kompetenc 2016 – 2022

 NPO: Strokovna podpora informativno svetovalni dejavnosti in vrednotenju neformalno pridobljenega znanja 
2016–2021



Razvojni projekti
Projekti za področje srednjega šolstva, izobraževanja odraslih (v izvajanju): 
 
 

NAČIN IZBORA 
OPERACIJ (NIO) 

 

 
NAZIV 

VREDNOST 
PODPISANIH 

POGODB (EUR) 

Javni razpis Financiranje izvajanja programov za pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc  od 2016 do 2019 11.245.740,85 
 

Neposredna 
potrditev operacije 

Strokovna podpora  področju pridobivanja temeljnih kompetenc  2016 -2022  
 

 
833.375,00 

Neposredna 
potrditev operacije 

Sofinanciranje izobraževanja in usposabljanja za dvig izobrazbene ravni in pridobivanje poklicnih kompetenc 
2016 – 2018 

6.976.000,00  
 

Javni razpis Financiranje dejavnosti informiranja in svetovanja za odrasle ter ugotavljanje in vrednotenje neformalno 
pridobljenega znanja za zaposlene 2016 - 2022 

9.449.847,41 
 

Neposredna 
potrditev operacije 

Strokovna podpora informativno-svetovalni dejavnosti in vrednotenju neformalno pridobljenega znanja za 
zaposlene 2016-2021 

500.000,00 

Neposredna 
potrditev operacije 

Razvoj programov za izpopolnjevanje za nadaljnje poklicno izobraževanje in usposabljanje 2016 - 2022 
 

 
484.106,00 

Neposredna 
potrditev operacije 

Promocija poklicnega izobraževanja 2016  - 2020   
942.153,33 

Neposredna 
potrditev operacije 

Prenova poklicnega izobraževanja 2016  - 2021 
 

 
2.682.846,67 

Neposredna 
potrditev operacije 

Povezava sistema poklicnega in strokovnega izobraževanja s potrebami trga dela v letih 2016-2022 
8.371.448,96 

Javni razpis Usposabljanje mentorjev za izvajanje praktičnega usposabljanja z delom po izobraževalnih programih za 
pridobitev izobrazbe v letih 2016 - 2021 

 
1.090.000,00 

Neposredna 
potrditev operacije 

Dvig poklicnih kompetenc učiteljev II v letih 2016 – 2022 
 

1.649.278,57
  

  
44.224.796,79 

 
 
 



Nadaljnje delo

 Spremembe pravilnikov – po sprejetju zakonov

 Izvajanje programov nadaljnjega poklicnega izobraževanja in usposabljanja 

2016-2022

 Javni razpis za izvedbo promocijskih in animacijskih aktivnosti za večje 

vključevanje odraslih v izobraževanje in usposabljanje 2017 – 2022



Hvala vam za trud in sodelovanje.


