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UVod 

 Programi srednješolskega izobraževanja

 Srednješolsko izobraževanje v Republiki Sloveniji1 se deli na splo-
šno, ki se izvaja v programih splošne in strokovne gimnazije, ter na 
poklicno in srednje strokovno in tehniško izobraževanje, ki se izvaja v 
programih nižjega poklicnega izobraževanja, srednjega poklicnega izo-
braževanja, srednjega strokovnega izobraževanja, poklicno-tehniškega 
izobraževanja in poklicnega tečaja.

Izobraževanje v gimnaziji traja 4 leta in se zaključi s splošno maturo, 
ki omogoča pridobiti srednjo izobrazbo in vpis v univerzitetne študij-
ske programe in v študijske programe višjega ter visokega strokovnega 
izobraževanja. K splošni gimnaziji spadajo: splošna gimnazija, klasična 
gimnazija, gimnazija s športnim oddelkom, gimnazija z evropskim od-
delkom, gimnazijski izobraževalni program zasebne katoliške šole ter 
program mednarodne mature in Waldorfska gimnazija, ki izvaja srednje-
šolsko izobraževanje po posebnih pedagoških načelih; strokovne gimna-
zije pa so tehniška, ekonomska in umetniška. K splošnemu izobraževanju 
sodi tudi maturitetni tečaj, ki omogoča načrtno in sistematično pripravo 
na splošno maturo.

Nižje poklicno izobraževanje traja 2 do 3 leta in se konča z zaključnim 
izpitom, srednje poklicno izobraževanje traja praviloma 3 leta in se prav 
tako konča z zaključnim izpitom, srednje strokovno izobraževanje traja 
praviloma 4 leta in se konča s poklicno maturo, ki omogoča pridobiti 
srednjo strokovno izobrazbo, s poklicno maturo se končata tudi poklic-
no-tehniško izobraževanje, ki praviloma traja 2 leti in poklicni tečaj, ki 
traja 1 leto.

 demografska gibanja in 
 število vpisanih dijakov v programe 

 Kljub povečevanju deleža 15-letnikov, ki nadaljujejo šolanje v sre-
dnjih šolah, je krčenje obsega generacij še zlasti v zadnjem desetletju po-
membno vplivalo na vpis oziroma na zasedenost šolskih kapacitet.

Delež učencev, ki izpolnjujejo osnovnošolsko obveznost ali uspešno 
končajo osnovno šolo ter se v istem letu odločijo za nadaljnje šolanje v 
srednjih šolah, se je od leta 1990/91 do leta 1995/96 povečal za dobrih 5 
odstotkov, in sicer iz 88,07 % na 93,31 %.2 Trend visokega deleža mladih, 
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ki nadaljujejo izobraževanje v srednjih šolah, se je nadaljeval tudi od leta 
1997/98 do 2005/06, ko se je delež 15-letnikov, vključenih v izobraževa-
nje, gibal med 95 % in 99 %.3 Delež se je ohranil tudi naprej, tako da 
lahko rečemo, da danes skoraj vsi učenci po osnovni šoli nadaljujejo z 
izobraževanjem.

Dimenzija števila vpisanih izstopa toliko bolj, kolikor demografski po-
datki o številu rojenih otrok v posameznih letih izkazujejo upadanje ge-
neracij. Že nekaj let se v srednje šole vpisujejo manj številčne generacije, 
saj je število otrok, rojenih od leta 1980 do leta 1995, ki so se v srednjo 
šolo večinoma vpisovali od leta 1995 naprej, z 29.902 padlo na 18.980.4 
Trend padanja se je nadaljeval do leta 2003. Zaradi krčenja generacij se 
število dijakov, vpisanih v srednješolske programe, zmanjšuje, nasprotno 
pa torej velja za delež vpisane populacije.5 

Leta 2004 je število rojstev v Sloveniji ponovno začelo naraščati, kar bo 
zaznamovalo vpis v srednje šole približno od leta 2020 naprej ob predpo-
stavki, da se bo ohranil sedanji trend povečanega rojevanja otrok (18.932 
v letu 2006, 19.823 v letu 2007, 21.817 v letu 2008, 21.793 v letu 2009). 

Preglednica 1: Število vpisanih dijakov v posamezne programe.6

šol. let. NPI SPI SSI gIm PtI Pt mt 

1998/99 3020 29989 38070 29026 6298 65 68

1999/00 2741 27867 36018 31265 7285 97 182

2000/01 3439 25629 33576 33628 7763 95 378

2001/02 3012 23812 31987 35794 7811 193 621

2002/03 2785 22211 32120 37179 7592 218 1073

2003/04 2556 20614 32599 38082 7805 260 1287

2004/05 2247 19046 32736 38352 7773 293 1445

2005/06 1902 17664 32598 38413 7428 309 1546

2006/07 1630 15939 32078 37810 7047 343 1428

2007/08 1320 14381 31300 36425 6564 376 1257

2008/09 1125 13139 30929 35126 5693 372 1134

2009/10 1052 12361 30910 33861 5273 406 1192

2010/11 875 11900 30688 32432 4839 429 1083

% - 71,03 - 60,32 - 19,39 + 11,73 - 23,17 560,00 1492,65

NPI – Nižje poklicno izobraževanje; SPI – Srednje poklicno izobraževanje; SSI – Srednje 

strokovno izobraževanje; GIM – Gimnazija (Splošna in Strokovna); PTI – Poklicno 

tehnično izobraževanje; PT – Poklicni tečaj; MT – Maturitetni tečaj
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Sistem je bil v preteklosti naravnan na večjo populacijo, ki je leta 1980 
štela skoraj 30 tisoč srednješolcev, do leta 1995 se je zelo zmanjšala in se je 
celo naslednje desetletje gibala med 16 in 19 tisoč.

Absolutno število vseh vpisanih v gimnazijske programe se je v zadnjem 
desetletju povečevalo do leta 2005/2006, ko je bilo vpisanih 38.413 dijakov, 
od tedaj pa se – kljub hkratnemu povečevanju relativnega deleža gimnazij-
cev med vsemi srednješolci – njihovo število zmanjšuje in v letu 2010/2011 
obsega 32.432 dijakov. V nekaj preteklih letih je upad povzročil težave pri 
napolnjevanju gimnazijskih oddelkov, pri tem so ga resda – deloma tudi 
zaradi povečevanja relativnega deleža vpisanih v gimnazije – še bolj ob-
čutile druge vrste srednjih šol, kot je razvidno iz podatkov v preglednici 1. 

V štirih ključnih programih poklicnega in strokovnega izobraževanja pa je 
v letih od 1998/99 do 2010/11 prišlo do absolutnega in relativnega zmanj-
šanja vpisanih dijakov. Najbolj drastično je ta trend opazen pri dvoletnih 
programih NPI (–71,03 %) in podobno tudi pri triletnih programih SPI 
(–60,32 %). Tudi v štiriletnih programih SSI je v tem obdobju prišlo do 
zmanjšanja deleža vpisane srednješolske populacije, vendar je upad v pri-
merjavi s prejšnjima dvema poklicnima programoma manjši (–19,39 %). 
Štiriletni strokovni programi, ki se zaključijo s poklicno maturo in ki z 
opravljenim petim predmetom iz splošne mature omogočajo tudi vpis na 
določene univerzitetne programe, so bili za dijake bolj privlačni kot po-
klicni programi. Še bolj privlačni od štiriletnih strokovnih izobraževalnih 
programov pa so bili štiriletni gimnazijski programi, pri katerih se je delež 
vpisanih celo povečal, in sicer za 11,73 %. Delež generacije, vključenih v 
poklicna programa (dvoletni NPI in triletni SPI), se je od leta 1989/1999, 
ko je obsegal skoraj eno tretjino dijakov (32,97 %), do leta 2010/2011 skrčil 
na 16,83 %. Nasprotno se je povečal delež vpisanih v dve vrsti štiriletnih 
strokovnih in splošnoizobraževalnih programov. Delež vpisanih v srednje 
strokovno izobraževanje (SSI) in v gimnazijske programe (GIM) je bil leta 
1998/1999 67,03 %, do leta 2010/2011 pa se je dvignil na 83,17 %. Znotraj šti-
riletnih srednješolskih izobraževalnih programov pa se je delež vpisanih 
v gimnazijske programe povečal na račun štiriletnih strokovnih izobra-
ževalnih programov. Razmerje med vpisanimi v ti dve vrsti programov 
je bilo leta 1998/1999 56,74 % proti 43,26 % v prid programov SSI, do leta 
2010/2011 pa se je razmerje skoraj obrnilo in sedaj je znotraj štiriletnih 
srednješolskih programov večina dijakov (51,38 %) vpisanih v gimnazijske 
programe, 48,62 % pa v programe srednjega strokovnega izobraževanja.

Presežek šolskih kapacitet in vpisnih mest, ki jih je imela na voljo posa-
mezna šola, je šole spodbujal, da dijake pritegnejo v svoje izobraževalne 
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programe in da jih tudi obdržijo v sistemu izobraževanja. Šolski sistem 
je iskal rešitve, kako zmanjšati število neuspešnih dijakov, ki izstopijo 
iz izobraževanja pred uspešnim zaključkom posameznega programa. V 
smer ohranjanja dijakov znotraj izobraževalnega sistema so delovale tudi 
druge v družbi prisotne silnice, kot je denimo želja po boljši izobrazbi, 
pomanjkanje delovnih mest na določenih področjih, in različni razlogi, 
ki spodbujajo željo mladih po podaljševanju šolanja. Ob pozitivnih učin-
kih spodbujanja kakovosti dela šol, prehodnosti in višanja deleža dijakov 
v programih, ki dajejo višjo stopnjo izobrazbe, ima krčenje obsega gene-
racij tudi negativne učinke. Z željo dijakov po nadaljnjem šolanju, prido-
bitvijo višje stopnje izobrazbe in interesom šol, da z ustreznim vpisom 
ohranjajo čim več delovnih mest, je mogoče pojasnjevati tudi povečeva-
nje vpisa v dvoletne programe PTI. V teh programih se je v prvi polovici 
preteklega desetletja vpis (v nasprotju s trendi pri drugih treh programih 
NPI, SPI in SSI) tudi v absolutnih številkah še večal in se v sredini dese-
tletja obrnil navzdol.

 dijaški domovi7

 Dijaški domovi v Sloveniji so vzgojno-izobraževalne organizaci-
je. Vključeni so v nacionalno mrežo slovenskega šolskega sistema. Pred-
stavljajo dodatno ponudbo kakovosti v sekundarnem izobraževanju, saj 
nudijo institucionalno vzgojo, možnosti za bivanje, učenje in preživljanje 
prostega časa dijakom, ki se šolajo izven kraja bivanja. To je njihova pri-
marna dejavnost. V dijaških domovih bivajo in so uporabniki storitev 
tudi osnovnošolci, študentje in druge osebe.

Temeljno poslanstvo dijaških domov je izvajanje vzgojno-izobraževalne-
ga procesa v skladu s cilji in načeli, ki jih opredeljuje Vzgojni program za 
dijaške domove in jih določa slovenska zakonodaja. Vzgojno-izobraže-
valni proces v dijaških domovih temelji na pojmovanju vzgoje kot celo-
stnega in individualnega procesa, ki omogoča razvoj socialnih veščin in 
kompetenc uporabnikov. V vzgojno-izobraževalnem procesu se ustvarja 
kulturno bivanjsko okolje, ki nudi dijakom pogoje za doseganje temelj-
nih ciljev, ki izhajajo iz temeljnih človekovih pravic, vrednot in družbeno 
sprejetih norm. Poleg splošno določenih in veljavnih ciljev vzgoje in izo-
braževanja so cilji dijaških domov usmerjeni v specifične potrebe dijakov.

Temeljni cilji opredeljujejo smernice in načela, ki izhajajo iz vrednot 
družbe in organizacijske kulture dijaških domov. Cilji, smernice in načela 
so načrtovani in izvajani tako, da omogočajo dijakom pridobitev kompe-
tenc, ki jih potrebujejo za osebnostno rast in razvoj, torej za samostojno, 
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enakovredno in enakopravno vključenost v družbo in njene procese.

Dijaki dijaških domov so v času šolanja sočasno vključeni v tri temelj-
na socialna in kulturna okolja: družino, dijaški dom in šolo, ki vsako po 
svoje vplivajo na razvoj dijaka, zato je pomembno njihovo medsebojno 
sodelovanje. Poleg tega sodelujejo tudi z drugimi inštitucijami, ki so po-
membne pri doseganju ciljev. Delo v domovih pa večinoma poteka po 
treh metodah: individualni, skupinski in medskupinski.
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gImNAzIjE

1 PrEglEd rAzVojA IN StANjE

1.1 Pregled razvoja

 Za razumevanje značilnosti sedanje gimnazije je smiselno začeti s 
pogledom na nekatere trende, ki segajo v preteklost.

Značilnost višje srednje šole (upper secondary education) v Sloveniji je model 
enotne gimnazije, ki posreduje splošno izobrazbo in od druge polovice 19. 
stoletja naprej dijake pripravlja na univerzitetni študij. Vendar ta opredeli-
tev ne pove vsega o gimnaziji: predvsem je gimnazija šola s tradicijo in šola, 
kjer so vse spremembe izrazito problematične. O tem ne pričajo le poskusi 
reform podobnih šol v Italiji in Franciji, ki so vselej – naj so bile uspešne 
ali ne – naletele na številne kritične odzive, temveč tudi zgodovina gimna-
zije v Sloveniji, ki vključuje tudi ukinitev gimnazij v obdobju usmerjenega 
izobraževanja. Proces ukinjanja se je začel leta 1978, ko je Skupščina SR 
Slovenije sprejela predlog Zakona o usmerjenem izobraževanju. Zakon je 
bil izdan 29. aprila 1980 in prva generacija se je v usmerjeno izobraževanje 
vključila v šolskem letu 1981/82, zadnja pa v začetku devetdesetih let. Zaton 
usmerjenega izobraževanja se je glede gimnazij formalno končal s sklepom 
Strokovnega sveta za vzgojo in izobraževanje, dne 23. maja 1989, ko je bil 
sprejet program gimnazije. V programsko strukturo srednjega šolstva pa 
je bil program uveden s sklepom Strokovnega sveta, dne 26. januarja 1990.

Če pogledamo še nekoliko dlje v zgodovino, se je gimnazija spreminjala 
samo v obdobjih velikih prelomov – oziroma drugače, spremembe so bile 
vselej sporne, če se niso zaradi družbenega konteksta zdele neizogibne. 
Družbeni kontekst tako v neki meri vnaprej določa, kakšen obseg spre-
memb bo mogoč. Za dinamiko spreminjanja gimnazije pa velja še neka 
druga značilnost: včasih se pomembne spremembe najprej postopoma 
zgodijo v praksi, zato jih je težje opaziti, saj na formalni ravni ne obstajajo. 
Na področju gimnazij se je to pri nas z velikim povečanjem vpisa zgodilo v 
zadnjih petnajstih letih. 

Gimnazija je šola, ki je po svoji naravi tesno povezana s tradicijo. Tradi-
cionalno je bil od njenih začetkov ob koncu srednjega veka do 18. stoletja 
glavni poudarek na pouku latinščine in grščine. V 18. stoletju se je začelo 
predmetnik gimnazije dopolnjevati z živimi jeziki, matematiko in naravo-
slovjem. V drugi polovici 19. stoletja je bila vpeljana posebna smer gimna-
zije, realka, kjer je bil poudarek na naravoslovju. Prav po programu realke1 
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so po ustanovitvi Kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev v šolskem letu 
1919/1920 začeli poučevati v slovenskih gimnazijah. Klasični tip gimnazije 
s poudarkom na grščini in latinščini se je zdel preživet. Oba klasična jezika 
sta izgubila svoj pomen, pridobili pa so ga živi jeziki in naravoslovje. To se 
v sosednjih državah ni zgodilo tako drastično, saj imajo tako Italija kot Av-
strija, in tudi Hrvaška v splošni gimnaziji v predmetniku latinščino, grščina 
pa tudi v teh državah ni več obvezni predmet za vse dijake. Tudi danes sin-
hroni pregled predmetnika pokaže, da se je prehod od gimnazije kot šole, 
temelječe na študiju humanističnih predmetov, grščine in latinščine, v Slo-
veniji bolj kot v nekaterih sosednjih državah prevesil v prid realnih pred-
metov. V gimnazijah sosednjih držav Italije in Avstrije je latinščina obvezen 
predmet vsaj v splošni oziroma klasični gimnaziji, v Sloveniji pa je tudi od 
ponovne uvedbe gimnazije navzoča le v nekaterih oddelkih gimnazij, ki so 
dobili naziv klasična gimnazija. Edina izjema je (zasebna) Škofijska klasič-
na gimnazija v Ljubljani, kjer imajo latinščino v vseh oddelkih.

1.2 opis obstoječega stanja

 Gimnazijski program je opredeljen kot najsplošnejši srednješolski 
vzgojno-izobraževalni program, ki pripravlja dijake za nadaljnji študij. 

Predmetnik splošnega gimnazijskega programa je sestavljen iz treh te-
meljnih delov:
•	 štiriletni in drugi obvezni predmeti, kjer je določeno število, obseg 

in vsebina predmetov (pripada jim skoraj 80 % gimnazijskega 
programa);

•	 nerazporejene ure, kjer je določen obseg ur, ki jih mora dijak opra-
viti; nerazporejene ure predstavljajo 14 % celotnega programa in 
so namenjene poglabljanju znanj na področjih, ki so posameznim 
dijakom bližja, in pripravi na maturo; 

•	 obvezne izbirne vsebine, kjer je določen obseg, in predstavljajo 6 % 
celotnega programa: ta del programa se razlikuje po načinu izvaja-
nja in vsebini. Gre za različna znanja, ki jih šolski predmeti vklju-
čujejo le deloma, zadovoljujejo pa individualna nagnjenja dijakov.

Obvezni štiriletni predmeti so: slovenščina, matematika, prvi in drugi 
tuji jezik, zgodovina in športna vzgoja. Obvezni predmeti, ki se pouču-
jejo manj kot štiri leta, pa so: geografija, biologija, kemija, fizika, glasba, 
likovna umetnost, psihologija, sociologija in filozofija ter informatika. 

Temeljni poudarek pri oblikovanju programa je dan:
•	 splošnoizobraževalni orientaciji ter 

srednja šola / gimnazije
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•	 razvijanju tistih znanj, sposobnosti, spretnosti in navad, ki so po-
trebne za nadaljnji akademski študij.

Poleg navedenega splošnega gimnazijskega programa obstoječa zakono-
daja2 vzpostavlja še t. i. strokovne gimnazije. Program v teh gimnazijah 
ohranja strukturo predmetnika, značilnega za vse gimnazijske programe, 
vendar je obseg nerazporejenih ur manjši kot v splošni gimnaziji. V okvi-
ru obveznih predmetov so v strokovnih gimnazijah v predmetnik vklju-
čeni tudi strokovni predmeti.

V predmetnik ekonomske gimnazije so glede na predmetnik splošne gi-
mnazije dodatno vključeni strokovni predmeti3 v obsegu od 15,6 % do 
16,3 % celotnega programa. V predmetnik tehniške gimnazije so vključe-
ni strokovni predmeti4 v obsegu od 15 % do 16 % programa. V predmetnik 
umetniške gimnazije, glasbena smer, modul glasbeni stavek, so vključeni 
strokovni predmeti5 v obsegu od 25 % do 29 % programa, na likovni sme-
ri so vključeni strokovni predmeti6 v obsegu 27,4 % programa. Podobna 
razmerja so tudi na plesni in dramsko-gledališki smeri. 

Dodati je treba, da je obseg splošnoizobraževalnih naravoslovnih in 
družboslovnih predmetov v primerjavi s splošno gimnazijo v strokov-
ni gimnaziji nekoliko okrnjen, saj na primer tehniške gimnazije izmed 
treh humanistično-družboslovnih predmetov filozofije, psihologije in 
sociologije svojim dijakom ponudijo dva predmeta, v umetniških in eko-
nomski gimnaziji pa je to načelo uporabljeno tudi za tri naravoslovne 
predmete fiziko, kemijo in biologijo. Izločitev enega splošnega predmeta 
ali dveh in manjšanje števila ur pri nekaterih drugih predmetih (zgodo-
vina, geografija) je uporabljeno za vključevanje strokovnih predmetov v 
določen tip gimnazijskega programa. 

V okviru gimnazijskega programa obstaja še klasična gimnazija. Njen 
status je nejasen, saj je splošna, a hkrati različna od splošne: v program 
je vključena latinščina in izbirno grščina, ima nekoliko zmanjšan obseg 
treh naravoslovnih predmetov in minimalno povečan obseg filozofije in 
zgodovine, zakonsko pa ni opredeljena. 
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2 IzhodIščA zA SPrEmINjANjE

2.1 Evropski in družbeni konteksti gimnazijskega 
izobraževanja

 Širši družbeni kontekst zaznamuje razvojni ideal, imenovan druž-
ba znanja. Evropska unija je v svoje strateške dokumente zapisala cilj, 
da bo družba, utemeljena na znanju.7 Evropa naj bi tako z vlaganjem v 
človeški kapital ohranila mesto med najbolj razvitimi. Posledica te usme-
ritve je tudi dodatna spodbuda za podaljševanje šolanja in večanje vpisa 
v terciarni sektor. 
 
Drugi vidik, ki vpliva na položaj izobraževanja, so strukturne spremem-
be v družbi, ki jih zajema termin družba tveganja. Močno izpostavljeno 
tveganje v sodobni družbi je brezposelnost. Tradicionalno je dosežena 
višja stopnja izobraženosti pomenila zavarovanje pred brezposelnostjo. 
Ta strategija se še vedno zagovarja in uporablja, čeprav postaja vse manj 
učinkovita. Z večanjem deleža prebivalstva, ki dosega višje stopnje izo-
braženosti, višja stopnja izobrazbe sama po sebi ne prinaša več take pri-
merjalne prednosti pri iskanju zaposlitve, kot jo je nekdaj.

Podobno je z napredovanjem v družbi oziroma s tem, kako šola prispe-
va k reprodukciji družbenih neenakosti. Tradicionalno je višja dosežena 
stopnja pomenila napredovanje v družbi. Postsekundarno izobraževanje 
še vedno pomeni možnost izogibanja fizičnemu delu. A ker ne zagotavlja 
zaposlenosti, s tem tudi ne zagotavlja socialne mobilnosti po lestvici nav-
zgor. Ko ima velik del populacije terciarno izobrazbo, se razlike med po-
samezniki vzpostavljajo znotraj posameznih študijev in institucij, katerih 
diplomo posameznik pridobi, ali po drugih, nemeritokratskih merilih.

Delež vpisanih v gimnazije pa dokazuje, da pridobitev splošne izobraz-
be, ki omogoča vpis na različne univerzitetne študijske programe, ostaja 
zelo zaželen izobraževalni cilj. Tega je treba v demokratični družbi, ki 
upošteva prepričanja in svobodne odločitve posameznika, upoštevati kot 
družbeno dejstvo. Ob tem pa mora gimnazija zagotavljati kakovostno iz-
obrazbo, kar pomeni tudi postavljati visoke in mednarodno primerljive 
standarde za uspešen zaključek gimnazije.

2.2 Večji delež gimnazijske populacije

 Ob načrtovanju sprememb v gimnaziji moramo upoštevati tiste, 
ki so se že zgodile, vprašanje pa je, koliko smo doslej uspeli prepoznati 
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razsežnosti teh sprememb in jih reflektirati. Gimnazija je glede na učen-
ce, ki so se vanjo vpisovali, počasi izgubljala značilnost šole, namenjene 
tistemu delu populacije, ki kaže izrazito nadarjenost za univerzitetni štu-
dij. Zato postaja eno ključnih vprašanj odličnost pri doseganju znanja, 
saj se je delež dijaške populacije v gimnazijskih programih samo v za-
dnjem desetletju povečal od 28,99 % v šolskem letu 1999/2000 na 42,72 % 
v letu 2010/2011.8 Pri tem je v program splošne gimnazije v zadnjih letih 
vključenih okoli 80 % vseh gimnazijcev.9 Prav tako se je z vključitvijo bi-
vših srednjih tehniških šol med gimnazije delno izgubil enotni standard 
splošne gimnazijske izobrazbe. A ta dva preloma sta se zgodila tako, da 
ostajata manj opazna, čeprav sta v strokovni javnosti splošno znana.

2.3 tekma za dijake

 Povečani del populacije pomeni tudi, da gimnazija vedno težje 
meri na odličnost in se hkrati vedno bolj prilagaja tistim, ki se vpisujejo. 
To je povezano tudi z večjim številom gimnazij in z načinom njihovega 
financiranja. V obdobju po letu 1995 so bile ustanovljene še nove gimna-
zije, kar potencira dinamiko, ki izhaja že iz demografskih gibanj. Gim-
nazije delujejo na izobraževalnem trgu in tekmujejo za dijake, tako med 
seboj kot z drugimi srednjimi šolami, predvsem štiriletnimi strokovnimi. 
Če je gimnazija tradicionalno pomenila šolo z dolgoletno tradicijo in s 
stabilnim vpisom, gre danes za gostejšo mrežo gimnazij, ki so plačane po 
številu vpisanih dijakov in se morajo za dijake boriti z drugimi gimnazija-
mi in srednjimi šolami. Njihov interes tako ni samo odličnost izobrazbe, 
temveč postaja vedno bolj pomemben cilj zadostno število vpisanih dija-
kov, da gimnazija normalno deluje in učitelji ohranijo zaposlitev. Podrob-
neje so ta gibanja s številkami prikazana že v uvodu v to poglavje.

2.3 Splošna izobrazba

 V zahodni kulturi se to, kar danes imenujemo splošna izobrazba, 
najprej pojavi v helenističnem obdobju pod imenom enkýklios paideía. 
Ta izraz označuje izobrazbo, ki jo je moral imeti vsak svoboden Grk, če 
je želel veljati za izobraženega. To je bila izobrazba, ki je svobodnemu člo-
veku omogočala razvoj svobodnega duha in ga pripravljala na katerokoli 
življenjsko nalogo ali socialno vlogo, ne da bi ga vnaprej omejevala na ka-
kršnokoli poklicno specializacijo. Prav v tem se kaže bistvena razlika med 
splošno in poklicno izobrazbo. Po drugi strani pa ta izraz pomeni tudi iz-
obrazbo, zagotovljeno s programom sedmih učnih predmetov oziroma di-
sciplin, ki je bil razumljen kot propedevtika in je bil osnova vseh višjih štu-
dijev. Od Grkov so ta program splošne izobrazbe najprej prevzeli Rimljani 
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kot septem artes liberales, potem pa ga je pod istim imenom podedoval 
srednji vek. Sedem svobodnih umetnosti ali disciplin, razdeljenih na tri-
vij in kvadrivij, je tvorilo študijski program srednjeveške univerze, prvotno 
imenovane studium generale, oziroma artistične fakultete (facultas artium), 
ki je bila takrat, enako kot pozneje njena naslednica filozofska fakulteta 
neke vrste pripravnica za študij prava, medicine in teologije. Iz te tradicije 
izhajajo tako moderne liberal studies, ki jih najdemo še danes na nekaterih 
univerzah kot uvodne kurze, običajno v prvem letniku študija, kakor tudi 
sodobni izobraževalni programi na splošnoizobraževalnih osnovnih in sre-
dnjih šolah. Splošna izobrazba, ki jo ti programi nudijo, se je sicer precej 
spremenila in vsebinsko razširila, toda njena povezanost s tradicijo huma-
nistično zasnovane splošne izobrazbe je v anglosaškem svetu še vedno pre-
poznavna v tem, da se tam splošna izobrazba pogosto istoveti s svobodno 
izobrazbo (liberal education). Svobodno zato, ker širi človekova duhovna 
obzorja in ga s tem osvobaja omejitev, ki jih prinaša nek partikularen način 
mišljenja, ujet v ozke strokovne ali doktrinarne meje. Splošna izobrazba, ki 
je bila v antiki namenjena le svobodnim ljudem, pozneje pa predvsem viš-
jim socialnim slojem, je danes dostopna mnogim ne samo kot osnova nji-
hovega nadaljnjega strokovnega in poklicnega izobraževanja, ampak tudi 
kot sredstvo, da postanejo kolikor je le mogoče svobodni posamezniki ne 
glede na poklic, ki ga opravljajo. Zato je splošna izobrazba v večji ali manjši 
meri pogosto vključena tudi v programe strokovnega in poklicnega izobra-
ževanja. Toda bistvena razlika med splošno in strokovno oziroma poklicno 
izobrazbo je prav v tem, da je splošna izobrazba vrednota sama po sebi, in 
ni, tako kot sta strokovna in poklicna, v funkciji nekih zunanjih, utilitarnih 
ciljev, čeprav lahko prispeva tudi k doseganju le teh.

Težko je natančno opredeliti, kaj v sedanjosti nujno spada v obseg splošne 
izobrazbe, toda na nek način današnji obseg pojma izraža prav predme-
tnik splošne gimnazije. Jedro tega predmetnika so poleg materinščine in 
matematike še naslednji predmeti: dva moderna (ne klasična) tuja jezika, 
zgodovina in geografija, trije naravoslovni predmeti (fizika, kemija in bio-
logija), trije predmeti s področij humanistike in družboslovja (psihologija, 
sociologija in filozofija), glasba in likovna umetnost, informatika ter špor-
tna vzgoja. Tem obveznim predmetom sledijo obvezne izbirne vsebine in 
izbirni predmeti.

2.4 razmerje med splošno in strokovno izobrazbo

 Če so vse gimnazije takšne vrste šole, ki dajejo splošno izobrazbo, 
se zastavlja vprašanje, v čem je sploh razlika med splošnimi in strokovnimi 
gimnazijami. Ali so nekateri učni predmeti, ki so denimo specifični za 
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strokovne gimnazije, dejansko strokovni in ne splošno izobraževalni? 
Vzemimo za primer mehaniko. Ali je mehanika, ki je sestavni del fizike, stvar 
splošne ali strokovne izobrazbe? Če trdimo, da je poznavanje mehanike v do-
ločenem obsegu stvar splošne izobrazbe, v večjem obsegu ali bolj poglobljeno 
poznavanje pa spada v strokovno izobrazbo, potem se zdi, da je razlika med 
splošnimi in strokovnimi gimnazijami zgolj v stopnji ali čistosti splošne izo-
brazbe, ki jo dajejo. Splošne gimnazije naj bi torej dajale bolj splošno izobrazbo 
od tiste, ki jo dajejo strokovne gimnazije. Toda če sprejmemo takšno razlago, 
se znajdemo pred novimi težavami, ki se nanašajo na razmerje med splošnimi 
in strokovnimi predmeti nasploh. Gre namreč za naslednji problem: koliko 
splošno izobraževalnih predmetov, koliko obsega ali zahtevnosti katerega iz-
med njih je mogoče odvzeti, da je strokovna gimnazija še vedno gimnazija 
in ne že strokovna srednja šola? In nasprotno, koliko splošnih izobraževalnih 
predmetov, njihovega obsega in zahtevnosti je treba dodati, da iz srednje stro-
kovne šole dobimo strokovno gimnazijo? 

2.5 klasična gimnazija

 Danes poseben problem predstavlja klasična gimnazija. Sama upo-
raba izraza je problematična iz dveh razlogov. Prvič zato ker gre v večini 
primerov za klasične oddelke na gimnazijah in ne za klasične gimnazije, 
drugič pa zato, ker med klasično in splošno gimnazijo ni nobene bistvene 
razlike. Ob tem pa se predmetnik naše klasične gimnazije pomembno raz-
likuje od denimo programa klasične gimnazije v Italiji. Ta je ena redkih 
evropskih držav, ki ima še vedno klasične gimnazije, kakršne poznamo iz 
zgodovine šolstva in so bile dolgo časa elitne srednje šole tudi na ozemlju 
sedanje Slovenije. Ta razlika med programi ni presenetljiva, če upoštevamo 
dejstvo, da naša t. i. klasična gimnazija, ki je nastala po reformi usmerje-
nega izobraževanja, ni nadaljevala tradicije klasične gimnazije. Prevzela je 
zgolj njeno ime, medtem ko je sprejela predmetnik splošnih gimnazij in 
dodala obvezen pouk latinščine (ter z urami nekoliko okrepila zgodovino 
in filozofijo). Toda latinščina je zgolj nujni, ne pa tudi zadostni pogoj za 
klasično gimnazijo. V drugih evropskih državah, na primer v sosednji Av-
striji, obstajajo oblike gimnazije, ki imajo v predmetniku latinščino, pa jih 
zaradi tega ne razumejo kot klasične gimnazije. Iz tega sledi, da v Sloveniji 
nimamo klasične gimnazije v strogem pomenu besede, čeprav je na sple-
tnem portalu Ministrstva za šolstvo in šport eksplicitno navedena kot ena 
od vrst gimnazij. Imamo splošno gimnazijo z dodanim obveznim poukom 
latinščine. Zato je sporno takšno gimnazijo imenovati klasična gimnazija. 
Postavlja pa se vprašanje, ali pravo (tradicionalno humanistično) klasično 
gimnazijo sploh želimo imeti, saj v zadnjih dveh desetletjih ni bilo večjih 
ovir, ki bi preprečevale njeno ustanovitev, pa do tega ni prišlo.
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2.6 Poskusi reformiranja gimnazijskega programa

 V zadnjih dveh desetletjih je bilo več poskusov reformiranja gim-
nazijskega programa, a se gimnazijski program in struktura predmetnika 
kljub temu nista radikalno spreminjala. Za razumevanje današnjega stanja 
je pomemben poskus sprememb gimnazijskega programa v letu 2006. De-
lovna skupina Komisija za pripravo koncepta nadaljnjega razvoja gimnazij-
skega programa in umeščenosti splošne izobrazbe v srednješolske programe 
je pripravila predlog reforme. Predlog je vključeval delitev gimnazijskega 
programa na jedrni in izbirni del ter na tej osnovi skušal sistematizirati 
tipe gimnazij. S tem je predlog jasno izpostavil krnitev obveznega dela gi-
mnazijskega programa, ki je bila sicer že uvedena ob vpeljavi strokovnih 
gimnazij, in z njim povezano omejevanje splošne izobrazbe, ki jo da splo-
šna gimnazija. Predlog je v javnosti in na srečanju ravnateljev v Portorožu 
jeseni leta 2006 doživel negativne odzive, SSSI10 pa leta 2007 ob potrditvi 
Izhodišč za prenovo gimnazijskega programa ni potrdil ključnega dela pre-
dloga: sprememb predmetnikov,11 kar priča, kako pomembna se zdi sloven-
ski strokovni in laični javnosti široka splošna izobrazba. 

Predlog reform Komisije za pripravo koncepta nadaljnjega razvoja gimna-
zijskega programa in umeščenosti splošne izobrazbe v srednješolske programe 
ni zanimiv samo zaradi predloga povečane izbirnosti, temveč tudi zaradi 
poskusa ureditve tipov gimnazij. Z uvedbo strokovne gimnazije se je eno-
tna gimnazija že razcepila v gimnazije različnih tipov, vendar je bila ta de-
litev nekako izsiljena in ni bila nikdar popolnoma priznana ne v splošni 
javnosti ne na ravni poimenovanja. Večina tradicionalnih gimnazij je osta-
la splošnih, kar je omogočalo ohranitev videza, da so strokovne gimnazije 
le nek dodatek, ki ne spremeni statusa gimnazije kot take. Gimnazija tako 
v predstavah javnosti ostaja predvsem splošna gimnazija. Zakonodaja sicer 
pozna samo strokovno in splošno gimnazijo, na spletnih straneh Ministr-
stva RS za šolstvo in šport pa se pojavljata še dva tipa, ki bi ju težko uvrstili 
med oba različna podtipa strokovne gimnazije, torej med tehniške in ume-
tniške gimnazije. To sta ekonomska in klasična gimnazija.

Predlog Komisije za pripravo koncepta nadaljnjega razvoja gimnazijskega 
programa in umeščenosti splošne izobrazbe v srednješolske programe je vse-
boval 4 tipe gimnazij: splošna gimnazija, družboslovno-humanistična gim-
nazija, naravoslovno-tehniška gimnazija in umetniška gimnazija. S tem je 
prepoznal primanjkljaj humanistične gimnazije v sedanjem naboru tipov 
gimnazije, kjer je prisotna ekonomska gimnazija, ni pa družboslovne in/
ali humanistične. Obenem pa je skušal ohraniti splošno gimnazijo, kar je 
s stališča logike členitve nenavadno. Če vpeljemo niz tipov gimnazije, je 
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težko ob tem ohranjati videz, da obstaja poseben tip gimnazije, ki jo ime-
nujemo splošna. Res pa je, da je tako obstoječe stanje: obstajajo splošne 
in strokovne gimnazije, s tem da posebno obstaja izven splošnega in ne v 
njegovem okviru. Obenem pa zaradi dvojnega pomena termina gimnazija 
tudi ni jasno, ali gre za tipe gimnazij ali pa za oddelke oziroma razrede, ki 
bodo obstajali znotraj iste gimnazije. Vprašanje je pomembno za identiteto 
programa. Če gre zgolj za posamezne razrede, jih težko preprosto imenu-
jemo gimnazija, saj jih bo močno določala celota, v katero bodo vključe-
ni. Dejansko bodo v šolah delovali bolj kot različni odtenki gimnazijskega 
programa.

Kritika teženj reforme je nastopila predvsem proti manjšanju števila ur 
za naravoslovje in proti izbirnosti ter se hkrati zavzemala za ohranjanje 
splošne izobrazbe. To so bili nekateri poglavitni vsebinski poudarki javne 
razprave. 

Predlogi reform v zadnjem desetletju so torej skušali povečati izbirnost v 
gimnazijskem programu, a so naleteli na močan odpor predvsem naravo-
slovnih strokovnih področij. Izbirnost je bila tako ena velikih tem premi-
sleka o gimnaziji. Manj pa sta bili v ospredju razprava o kakovosti gim-
nazijskega programa in vprašanje, ali zaradi povečanja deleža gimnazijske 
populacije gimnazije še lahko dosegajo odličnost.

2.7 Slabosti in prednosti gimnazijskega izobraževanja

 Kot ključne probleme izobraževanja v Sloveniji se pogosto navaja 
preobsežnost programa in učnih načrtov, razdrobljenost znanja po pred-
metnih področjih, preveliko poudarjanje le nekaterih ciljev programa, 
premajhno avtonomijo in strokovno odgovornost šol in učiteljev, premaj-
hen poudarek na razvoju motivacije za izobraževanje, omejeno uporabo 
pristopov, oblik, metod in tehnik dela ter preveliko pasivizacijo učencev, 
premajhen poudarek na nekaterih ključnih vidikih učenčevega razvoja in 
izobraževanja, oslabljeno integracijsko vlogo šole, zaostajanje za razvitimi 
državami v izobraženosti prebivalstva, premajhno kakovost pridobljenega 
znanja, premajhno usposobljenost učencev za dovolj samozavestno sreče-
vanje z življenjskimi problemi in za njihovo reševanje, problem zagotavlja-
nja pogojev za izvedbo izobraževalnih programov itd.12

Gimnazijsko izobraževanje je bilo skupaj z drugimi segmenti izobraže-
valnega sistema v drugi polovici devetdesetih let del kurikularne prenove, 
ki ji je sledila tudi didaktična prenova. Večino teh problemov bi lahko se-
daj ponovno izpostavili, vendar s tem ne bi dosti prispevali k njihovemu 
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reševanju. Zgodovinski pogled pokaže, da se nekateri opisi slabosti šol-
stva nenehno ponavljajo. Zato je bistveno, da se nezadostnosti v danem 
trenutku kontekstualizira in specificira. 

Splošnost opredelitev, ki je sicer nujna, ko gre za programski dokument, 
obenem lahko zavaja, če slabosti ne obravnavamo podrobneje. Po dru-
gi strani je za doseganje številnih ciljev pomembna tudi kurikularna in 
izvedbena raven. Denimo cilj, da dijaki pridobijo znanje na višjih takso-
nomskih ravneh in znanje, ki ga znajo uporabiti v različnih situacijah, je 
v kurikulu in izvedbi mogoče dosegati, čeprav predmetnik v osnovi ohra-
nja svojo utemeljenost v znanstvenih disciplinah. Če se zgoraj navedeni 
problemi nanašajo predvsem na vprašanja, ki spadajo v področje kuri-
kula in izvedbe, spada na to raven tudi njihova podrobnejša obravnava.

V nadaljevanju zato ne obravnavamo vseh problemov, temveč le tisto, kar 
je danes temeljni izziv gimnazijskega izobraževanja in bistveno vpliva na 
vlogo gimnazije v izobraževalnem sistemu. 

V povzetku te analize lahko zapišemo, da ima gimnazijsko izobraževa-
nje dolgo tradicijo, ki ni produkt le naključnih zgodovinskih okoliščin. 
Kot smo pokazali, se elementi splošne izobrazbe, ki jo posreduje, sicer z 
razvojem znanosti in civilizacije na dolgi rok do določene mere spremi-
njajo. Vendar se koncept gimnazije in splošne izobrazbe kot pripravljal-
nice za univerzitetni študij opira na temelje vednosti, na znanstvena in 
umetniška področja, ki se v osnovni strukturi ne spreminjajo tako hitro, 
kot se lahko njihove konkretne vsebine ali kot se spreminjata družba in 
kultura. Zato je prav, da v gimnaziji temeljna področja človekove vedno-
sti in umetniškega izražanja ostajajo obvezni temelj splošne izobrazbe, 
možnosti izbire dijaka pa so namenjene njihovi nadgradnji, uresničeva-
nju specifičnih zmožnosti in interesov posameznika ter sprotnemu prila-
gajanju vsebin gimnazijskega programa spremembam v družbi in kulturi. 
Gimnazijski predmetnik v precejšnji meri vse to že odraža, zato radikalne 
spremembe ali posegi v njegovo temeljno strukturo niso potrebni.

Predlagane sistemske rešitve skušajo prilagoditi program gimnazije de-
janskim spremembam, ki so se zgodile v zadnjih dveh desetletjih in so 
bistveno vplivale na gimnazije. Tri najpomembnejše spremembe. 
1. V gimnazijske programe se vpisuje vedno večji delež populaci-

je in to dejstvo postavlja vprašanje, kako zagotoviti kakovost in 
odličnost znanja gimnazijcev, s katerim odhajajo na univerzitetne 
študije.

2. Uvedba strokovnih gimnazij je postavila vprašanje, ali vsi 
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gimnazijski programi zagotavljajo ustrezno splošno izobrazbo.
3. Zunanje preverjanje znanja na maturi je postalo eden ključnih ele-

mentov zagotavljanja kakovosti gimnazijskega izobraževanja.

S predlaganimi spremembami skušamo doseči, da bo gimnazija kot ce-
lota v teh spremenjenih razmerah čim bolje dosegala svoje cilje. Zato 
je treba zagotavljati, da se v gimnazijo vpisujejo dijaki, za katere lahko 
pričakujemo, da bodo lahko dosegli standarde gimnazijskega programa. 
Želje po vpisu v gimnazije lahko presegajo znanje in zmožnosti tistih, 
ki se vpisujejo, zato je treba z vpisnimi pogoji, z izvedbo programa in z 
ustrezno zahtevnostjo mature zagotavljati, da delež vpisanih ne niža ka-
kovosti izvajanja gimnazijskega programa.

Ob deležu celotne vpisane generacije, ki se je povečal, je treba oblikovati 
gimnazijski program tako, da bo dijakom, ki to zmorejo in želijo, omogo-
čal doseganje odličnosti znanja. 

Konkretne okoliščine, v katerih delujejo posamezne šole, so vselej ne-
koliko specifične, na kar vplivajo njihove programske značilnosti ali po-
sebnosti, interesi dijakov, okolje, heterogenost populacije, ki se vpisuje, 
geografska poseljenost Slovenije z imperativom ohranjanja tudi manjših 
gimnazij itd., koncept slovenske gimnazije pa mora kar najbolje zajeti ce-
loto teh razlik in slediti nacionalnim interesom, zato ne more biti podre-
jen le eni od posebnosti, posameznemu interesu ali določeni šoli.

3 rAzlogI zA SPrEmINjANjE

 Problematike:
•	 Struktura gimnazijskih programov
•	 Zagotavljanje standardov znanja in kakovosti pouka kot priprave 

na študij
	– Pouk na različnih zahtevnostnih ravneh

•	 Razmerje med obveznim in izbirnim delom programa in 
omogočanje izbire
	– Obvezne izbirne vsebine 
	– Nerazporejene ure 

•	 Vertikalna in horizontalna prehodnost
	– Merila za vpis
	– Matura 
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3.1 Struktura gimnazijskih programov

 Predmetnik
 Mnenja ravnateljev in učiteljev ne podpirajo spreminjanja pred-
metnika.13 Veliki večini učiteljev (87,1 %) in ravnateljev (21 oz. 91,3 %) oce-
njujeta, da je predmetnik gimnazije ustrezen ali zelo ustrezen. Iz stališč 
pomembnega dela strokovne javnosti torej ne sledi nujnost spreminjanja 
predmetnika. Podpora posameznim tipom gimnazije pa je tako med učite-
lji kot med ravnatelji različna. Najmanj so naklonjeni ohranjanju ekonom-
ske gimnazije. V prihodnje bi ob splošni gimnaziji ekonomsko gimnazijo 
obdržala le četrtina učiteljev (26,3 %) in ravnateljev (9 oz. 24,3 %), ume-
tniško gimnazijo bi obdržali skoraj polovica učiteljev (48,6 %) in dve peti-
ni ravnateljev (15 oz. 40,5 %), tehniško gimnazijo bi imela skoraj polovica 
učiteljev (48,8 %) in ravnateljev (17 oz. 45,9 %), za klasično gimnazijo pa se 
zavzema dobra polovica učiteljev (55,5 %) in ravnateljev (21 oz. 56,8 %). 

Kljub temu, da je podpora strokovnim gimnazijam različna, menimo, da 
je smiselno ohraniti obstoječe tipe strokovnih gimnazij. Ravnatelji posa-
meznih tipov gimnazij, ki jih najbolje poznajo, so na internih posvetih 
izpostavili pozitivne učinke izbire posameznih tipov gimnazije za dijake 
in podprli njihov nadaljnji obstoj. Teh pozitivnih izkušenj ne kaže izgu-
biti. Vendar velika specializacija na ravni gimnazije ni smiselna, ker je za 
gimnazijski program ključno, da omogoča vpis na vse univerzitetne štu-
dije. Zato je treba tudi dijakom strokovnih gimnazij v večji meri zagoto-
viti širino izobrazbe, ki jo daje splošna gimnazija. Vsi dijaki gimnazijskih 
programov se pripravljajo na študij na univerzi in dijaki strokovnih gim-
nazij se ne odločajo za univerzitetni študij samo neposredno po strokovni 
vertikali, temveč se odločajo tudi za študij na drugih področjih.

Treba je torej okrepiti splošni značaj strokovnih gimnazij, poseganje v 
obstoječo strukturo tipov gimnazij pa ni utemeljeno. 

3.2 zagotavljanje standardov znanja in kakovosti pouka kot 
priprave na študij 
 

 Značilnosti gimnazijske populacije
 Medtem ko največ ravnateljev (17 oz. 45,9 %) ocenjuje, da je na nji-
hovi šoli nad 90 % dijakov takšnih, ki so sposobni dosegati standard gi-
mnazijskega izobraževanja, je takšno oceno podala le petina anketiranih 
učiteljev (19,9 %). Polovica učiteljev (49,9 %) ocenjuje, da je postavljene 
standarde gimnazijskega izobraževanja sposobnih dosegati od 75 % do 89 
% dijakov; enako oceno je podalo 16 oz. 43,2 % anketiranih ravnateljev. 
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Dobra petina učiteljev (22,8 %) in desetina ravnateljev (4 oz. 10,8 %) 
ocenjujeta, da je na njihovi šoli od 50 % do 75 % dijakov takšnih, ki so 
sposobni dosegati standarde gimnazijskega izobraževanja. Slaba desetina 
učiteljev (7,3 %) meni, da je na njihovi šoli približno polovica dijakov (6,5 
% učiteljev) ali manj kot polovica dijakov (0,8 % učiteljev) sposobnih do-
segati postavljene standarde gimnazijskega izobraževanja.

 Učne navade dijakov
 Na vprašanje, kakšno je mnenje anketiranih ravnateljev in učite-
ljev o učnih navadah dijakov njihove šole, polovica učiteljev (50,9 %) in 
polovica ravnateljev (20 oz. 54,1 %) menita, da imajo dijaki, ki se vpišejo 
v njihovo gimnazijo, na začetku 1. letnika srednje dobro razvite učne na-
vade. Da so učne navade dijakov dobro oz. zelo dobro razvite, meni slaba 
tretjina ravnateljev (11 oz. 29,7 %) in samo desetina učiteljev (9,3 %). Kar 
dobra tretjina učiteljev (39,8 %) ocenjuje, da so učne navade dijakov, ki se 
vpišejo na njihovo gimnazijo, slabo oz. zelo slabo razvite; enako oceno je 
podalo 6 ravnateljev (16,2 %). 

 Kriteriji zahtevnosti
 Več kot polovica anketiranih učiteljev (54,9 %) ocenjuje, da so uči-
telji, ki poučujejo na njihovi šoli, v zadnjih desetih letih pri ocenjeva-
nju zelo znižali ali znižali kriterije zahtevnosti; enako oceno je podala 
le četrtina ravnateljev (9 oz. 24,3 %). Največji delež ravnateljev (18 oz. 
48,6 %) ocenjuje, da so učitelji pri ocenjevanju nekoliko znižali kriterije 
ocenjevanja znanja; enako oceno je podala skoraj tretjina učiteljev (30,6 
%). Da učitelji v zadnjih desetih letih pri ocenjevanju niso znižali kriteri-
jev zahtevnosti, sta odgovorili dobra desetina učiteljev (11,1 %) in dobra 
četrtina ravnateljev (10 oz. 27,0 %). Skoraj dve tretjini učiteljev (62,1 %) 
in skoraj polovica ravnateljev (18 oz. 48,6 %) tudi ocenjujeta, da zaradi 
heterogenosti populacije glede učnih zmožnosti učno najbolj sposobni 
dijaki v gimnaziji nimajo dovolj spodbud za razvoj svojih potencialov. 

Zgoraj navedeni rezultati pokažejo, da je večanje deleža generacije, vpi-
sane v gimnazijski program, vodilo v heterogenost vpisanih dijakov, kar 
je mogoče razumeti kot pomemben argument za spremembe. Te lahko 
zmanjšujejo slabosti, ki jih prinašajo te razlike med vpisanimi v gimnazi-
je, in so (posredno) argument za uvedbo pouka na različnih ravneh zna-
nja ter za razmislek o temu ustreznih ravneh pri maturi. Individualizacija 
in notranja diferenciacija sta potrebni, a ne zadoščata. Vsaj del osnovno-
šolcev pozna pouk na različnih zahtevnostnih ravneh že iz osnovne šole, 
navajeni pa so tudi drugačnih razmer dela, saj je v osnovni šoli povpreč-
no število učencev v oddelku občutno manjše kot v gimnaziji. 
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  Pouk na različnih zahtevnostnih ravneh
 V Sloveniji v gimnaziji že poznamo program pouka na dveh ravneh, 
saj ga pozna mednarodni program višjega srednjega izobraževanja z ime-
nom Mednarodna matura, ki ga izvajajo tudi tri gimnazije v Sloveniji. V 
programu mednarodne mature se vseh 6 predmetov programa izvaja na 
dve ravneh, s tem da morajo dijaki izbrati dva na višji ravni, druge pa na 
osnovni.

Če pogledamo primerjave z drugimi državami, vidimo, da ima Finska 
dve ravni matematike, a tu gre zgolj za jedrni del kurikula. Pomemben 
del kurikula je izbiren, zato so pravzaprav vsi predmeti na več ravneh. 
Raven predmeta je odvisna od tega, koliko dodatnih izbirnih kurzov pri 
posameznem predmetu izbere dijak.

V Franciji dijaki izberejo eno od usmeritev liceja. Usmeritve se delijo na li-
terarno, naravoslovno in družboslovno-ekonomsko. Ker se usmeritve raz-
likujejo tudi po številu ur, ki so namenjene temeljnim predmetom, to po-
meni, da dijaki poslušajo različne vrste matematike, francoščine, filozofije 
itd. Posamezna smer obenem pomeni tudi specifično raven predmetov, ki 
so vanjo vključeni. V naravoslovni usmeritvi bo dijak tako imel več ur ma-
tematike in naravoslovja, torej oboje na višji ravni, in manj ur francoščine 
in jezikov, torej oboje na osnovni ravni. V literarni smeri pa bo to obrnjeno.

Razlika je le v tem, da ravni sovpadejo z različno usmeritvijo liceja, v 
Sloveniji pa se skuša zadržati široko splošno izobrazbo. To pomeni tudi 
precejšnjo razgledanost in enoten učni načrt za vse predmete splošne gi-
mnazije, zato je vsaj v zadnjem letu smiselno pouk oblikovati na dveh 
ravneh – oziroma šolam vsaj dati možnost, da ga tako oblikujejo. Gimna-
zije iz različnih razlogov, tudi zaradi geografske distribucije splošnih in 
strokovnih gimnazij ter srednjih strokovnih šol in velikosti posamezne 
šole, niso vse v enakem položaju in nimajo vse enako heterogene popula-
cije, zato se ta nuja ne kaže pri vseh enako izrazito. 

Podatki iz empirične raziskave kažejo, da tri četrtine ravnateljev (28 oz. 
75,7 %) in 39,1 % učiteljev meni, da naj se učni predmeti v prihodnje izva-
jajo na različnih zahtevnostnih ravneh (t. i. nivojski pouk). Medtem ko se 
večina ravnateljev zavzema za uvedbo različnih zahtevnostnih ravni (t. i. 
nivojski pouk), pa večina učiteljev (60,9 %) meni, da naj bi se v prihodnje 
v gimnaziji za vse dijake predmeti izvajali na enotni zahtevnostni ravni 
(tako sodi le 9 oz. 24,3 % ravnateljev). 
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Izmed ravnateljev, ki sodijo, da je treba v prihodnje pouk izvajati na različnih 
zahtevnostnih ravneh, bi jih skoraj polovica (10 oz. 45,5 %) uvedla nivojski 
pouk v 3. letniku, tretjina pa že v 1. letniku (stališče 7 oz. 31,8 % ravnateljev). 

Učitelji, ki se zavzemajo za uvedbo pouka na različnih zahtevnostnih rav-
neh , so glede na to, v katerem letniku naj se prične izvajati nivojski pouk, 
razdeljeni v tri skoraj enako številčne skupine: 30,4 % bi jih uvedlo nivoj-
ski pouk v 1. letniku, 32,3 % v 2. letniku in 30,4 % v 3. letniku.

Med tistimi, ki podpirajo uvedbo pouka na različnih zahtevnostnih rav-
neh, največ ravnateljev (14 oz. 50,0 %) in učiteljev (39,6 %) meni, da naj se 
v nivojskih skupinah izvajajo obvezni maturitetni predmeti (slovenščina, 
matematika, tuji jezik). Dobra tretjina ravnateljev (10 oz. 35,7 %) in učite-
ljev (37,9 %) meni, da naj se v nivojskih skupinah izvajajo vsi maturitetni 
predmeti (slovenščina, matematika, tuji jezik, izbirni predmeti). Med ti-
stimi, ki so za pouk na različnih zahtevnostnih ravneh, večina učiteljev 
(50,1 %) in ravnateljev (19 oz. 67,9 %) meni, da mora biti za predmet, ki 
se izvaja na različnih ravneh zahtevnosti, en učni načrt, ki opredeljuje 
različne ravni zahtevnosti.

Po mnenju večine ravnateljev, ne pa tudi učiteljev, bi bilo treba v prihodnje 
uvesti izvedbo predmetov na različnih zahtevnostnih ravneh (t. i. nivojski 
pouk). Ob tem pa tudi drugi prej navedeni argumenti rezultatov te študije 
(o značilnostih gimnazijske populacije, učnih navadah in kriterijih zahtev-
nosti) govorijo v prid spremembi, ki jo podpira večina ravnateljev.14 

Opravljena analiza gimnazijskega programa je pokazala, da se trije ozi-
roma štirje predmeti pomembno razlikujejo od vseh drugih predmetov. 
Razlika je v številu ur in letih poučevanja. To so matematika in slovenšči-
na, ki imata po 560 ur pouka, in oba tuja jezika, ki imata po 420 ur pouka 
(pri tem puščamo športno vzgojo ob strani). Ti predmeti se poučujejo 
vsa štiri leta. Poleg naštetih se štiri leta poučuje le še zgodovina, ki pa ima 
pomembno manjše število ur (280).

Poleg tega so matematika, slovenščina in prvi tuj jezik temeljni predmeti 
že v osnovni šoli, pri katerih pride postopoma do razlik v znanju, zaradi 
katerih je v gimnaziji smiselno vpeljati pouk na dveh ravneh in tako naj-
boljšim učencem omogočiti, da v večji meri uresničijo svoje sposobnosti.

Če sedanji učni načrti niso dovolj specifični z vidika doseganja odlično-
sti, jih bo na tem področju treba dopolniti. Višja raven mora bolj pouda-
riti doseganje odličnosti na posameznem predmetnem področju.
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Na podlagi zgodovinskega pregleda, mednarodnih primerjav in domačih 
raziskav menimo, da bi bilo pouk na različnih zahtevnostnih ravneh pri 
matematiki smiselno uvesti od drugega letnika dalje. 
Razvoj slovenske gimnazije je šel od klasične proti naravoslovni, s tem 
da je model splošne gimnazije vse bolj postajala realna gimnazija. To je 
privedlo do tega, da se je v splošni gimnaziji postopno povečevalo število 
ur pri matematiki. Ta ima sedaj toliko ur, kot jih je imela le v obveznem 
delu programa naravoslovno-matematični tehnik v obdobju usmerjene-
ga izobraževanja. Zato bi lahko rekli, da je slovenska splošna gimnazija 
v resnici matematično obarvana gimnazija. To potrjuje tudi zgodovinski 
pregled števila ur matematike v gimnaziji.

Leta 1928 je imela škofijska klasična gimnazija (in tak učni načrt je veljal 
za vse humanistične gimnazije, kot so jih takrat imenovali), ki je sledila 
uradnim predpisom, v zadnjih 4 letih skupaj 11 enot matematike, v pov-
prečju torej nekako 3 ure tedensko, in sicer 3 ure v petem, šestem in sed-
mem razredu in 2 uri v zadnjem, osmem razredu (3-3-3-2). 

Leta 1936 je imela klasična gimnazija v Sloveniji v zadnjih štirih razredih 
na teden 3 ure slovenščine (skupno 12), 4 ali 5 ur latinščine (skupno 18), in 
2 ali 3 ure matematike (skupno 9). Realna gimnazija je imela skupno 14 ur 
pouka matematike, se pravi dve leti 3 in dve leti 4 tedenske ure. Leta 1964 
je imela gimnazija 3 oziroma 4 ure pouka matematike (skupno 15 enot). 
Leta 1975 je bilo v gimnaziji 486 ur matematike (kar pomeni dve leti 3 in 
dve leti 4 ure tedensko). Naj za primerjavo dodamo, da je bilo takrat v 
gimnaziji 543 ur slovenščine. 

Leta 1981 je bilo v usmerjenem izobraževanju, ki je splošno gimnazijo 
praktično izločil iz srednješolskih programov, v programu matematično-
-naravoslovni tehnik 542 ur matematike in 158 ur uporabne matematike 
(in 455 ur slovenščine), v družboslovni usmeritvi pa je bilo 350 ur mate-
matike (se pravi dve leti 2 in dve leti 3 ure pouka matematike tedensko) 
in 525 ur slovenščine. 

Ob ponovni uvedbi gimnazije leta 1990 se je število ur povzelo po nara-
voslovno-matematični usmeritvi in je obstalo pri 560-ih urah, kar s spre-
jetim gimnazijskim predmetnikom velja še danes. Omenimo naj tudi, da 
se 4 uram na teden v četrtem letniku v številnih gimnazijah dodaja še 
peto uro tedensko, tako da realizirano število ur dejansko presega pred-
pisanih 560 ur. Nikoli prej ni bilo v slovenski splošni gimnaziji toliko ur 
pouka matematike obveznega za vse dijake. 
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Če skušamo tej sliki dati mednarodno razsežnost, naletimo na veliko ra-
znolikost. Kot je znano, nimajo vse evropske države srednješolskega izo-
braževanja, ki bi imelo obliko gimnazije. Nekatere imajo splošno srednjo 
šolo, ki pokriva tako gimnazijo kot tudi strokovno in poklicno izobra-
ževanje. Druge imajo v gimnaziji poudarjene usmeritve, kar pomeni, da 
nimajo splošne gimnazije, temveč klasično in znanstveno gimnazijo, kot 
na primer v Italiji, ali literarno, družboslovno in znanstveno gimnazijo, 
kot je to v Franciji. Nekatere države imajo zelo velik obseg izbirnosti, kot 
na primer Finska, tako da si program gimnazije v okviru nekaterih splo-
šnih pravil izbire pravzaprav oblikuje dijak sam. Le del evropskih držav je 
po tradiciji primerljivih s Slovenijo in na ravni gimnazijskega programa 
poudarjajo splošnost. Nobena od teh nima tako obsežnega pouka mate-
matike za vse gimnazijce. V Avstriji, ki je po tradiciji najbolj primerljiva 
s Slovenijo, imajo tako v splošni gimnaziji po 3 ure matematike tedensko, 
celo v realni gimnaziji imajo v zadnjih štirih letih dvakrat 4 ure tedensko 
in dvakrat 3 ure tedensko. To velja tudi za druge oblike primerljivih šol 
srednješolskega programa: v Franciji v literarni usmeritvi liceja za dijake 
v zadnjem letniku matematika ni obvezni predmet, v znanstveni usme-
ritvi pa je v zadnjem letniku na urniku 5,5 ur matematike tedensko. Na 
Finskem, kjer si dijaki program oblikujejo sami, ima predmetnik obvezni 
in izbirni del. V obveznem delu ima matematika dve obliki oziroma dve 
ravni: osnovno raven (basic syllabus), ki obsega 6 kurzov, to je 228 ur v 
treh letih, in višjo raven (advanced syllabus), ki obsega 10 kurzov, v 3 le-
tih je to 380 ur. Pomenljivo je tudi, da je v finskem kurikulu matematika 
edini predmet, ki ima v obveznem delu kurikula dve različici – eno za 
osnovno raven, drugo za višjo raven. Vsi drugi predmeti imajo v obve-
znem oziroma jedrnem delu le eno raven.

V Estoniji Gümnaasium traja tri leta: 10., 11. in 12. leto šolanja. Predme-
tnik je sestavljen iz kurzov. Vsak kurz obsega 35 ur, ki trajajo po 45 minut. 
Matematika obsega 9 kurzov (tri leta po 3 ure tedensko). Nizozemska 
splošna srednja šola (VWO) traja 6 let (od 12 do 18 leta) in pripravlja 
dijake na univerzitetni študij. Zadnja tri leta gimnazije dijaki izberejo 
eno od štirih usmeritev: kultura in družba; ekonomija in družba; znanost 
in zdravje; znanost in tehnologija. Matematika ni del skupnega kuriku-
la, je pa v vseh štirih usmeritvah močno zastopana (600/520 ali 480 ur). 
Vendar število ur ne pomeni števila ur pouka: vezano je na obvladovanje 
snovi – celotna obveznost dijakov je 1600 ur letno (v treh letih 4800 ur), 
40 tednov po 40 ur, od tega je vsaj 1000 ur pouka v šoli. To pomeni, da 
je število ur pouka pri posameznem predmetu lahko za dobro tretjino 
(37 %) manjše od navedenih ur. V tej celotni obveznosti matematika z 
manjšim številom ur (osnovna raven) predstavlja 10 % obveznosti dijakov 
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(480 ur obveznosti pri matematiki, 4800 ur je celotna obveznost). V Slo-
veniji je skupno število ur 4800, obveznost pri matematiki pa 560 ur, kar 
pomeni 11,6 % celotne obveznosti. Na Nizozemskem matematika na viš-
ji ravni predstavlja 12,5 % celotne obveznosti. Na Norveškem ima učni 
načrt za matematiko v drugem letniku dve obliki: bolj teoretično (T) in 
bolj praktično (P). V prvem letniku učni načrt obsega 140 ur, v drugem 
letniku pa 84 ur (po 60 minut). Ta dva kurza (skupno 224 ur oziroma 300 
petinštiridesetminutnih ur) zadoščata za vstop v univerzitetni študij. V 
smeri matematika-naravoslovje pa obstaja denimo še specialistični kurz 
(oziroma začetni in nadaljevalni kurz) matematike, ki obsega dvakrat po 
140 ur matematike, skupno torej dodatnih 280 ur.

Podobne ugotovitve je mogoče izluščiti tudi iz raziskave Timss Advanced 
2008. Vanjo je bilo poleg Slovenije vključenih še devet drugih držav. Slo-
venija med vsemi desetimi zelo izstopa po deležu vključene populacije. 
V Sloveniji je bilo v raziskavo vključenih 40,5 odstotka populacije, torej 
praktično vsi gimnazijci. Na Švedskem je bil ta delež 12,8 %, na Norve-
škem 10,9 %, v Ruski federaciji 1,4 %, na Nizozemskem 3,5 %, še najbližja 
Sloveniji po številu vključenih dijakov je Italija, kjer je bilo v raziskavo 
vključene 19,7 % populacije. Po dogovoru o vključenih populacijah na 
mednarodni ravni raziskave so bili v raziskavo vključeni dijaki, ki so del 
srednješolskega izobraževanja in so v programih napredne matematike 
ter nameravajo nadaljevati izobraževanje na univerzi v študijah, pove-
zanih z matematiko, naravoslovjem in tehniko. V pojasnilu raziskave o 
vzorcu vključenih v Sloveniji je zapisano, da so raziskovalci naleteli na 
težavo, saj nimamo tovrstnih intenzivnih programov matematike.15 

Naj navedemo še nekaj ugotovitev analize matematičnih testov na slo-
venski maturi, ki jo je opravila skupina strokovnjakov.16 Raziskava je med 
drugim pokazala, da je zelo velik delež maturitetnih nalog pri matematiki 
ponovitvenega tipa: »t. j. nalog, med katerimi je očitna sintaktična in vse-
binska podobnost in ki jih lahko rešujemo z enako reševalno strategijo. 
Delež nalog, ki so se v podobni obliki pojavile na predhodnih izpitih, 
se namreč z leti nasploh povečuje in v zadnjih letih znaša okoli 2/3.« Po 
mnenju avtorjev analize se uspeh na maturi ohranja tako, da se povečuje 
delež predvidljivih nalog, kar ima negativne posledice za del dijakov: »Ne 
moremo pa trditi, da na ta način vsi dijaki razvijejo kakovostno matema-
tično znanje v skladu s svojimi potenciali. Pri takem pristopu tudi ni časa 
za aplikativnost, povezovalnost znotraj matematike in med predmeti.« 
Zaradi enotnega pouka matematike pride do oženja kurikula za vse: »Učite-
lji jih (nekaterih vsebin) ne vključujejo v pouk, ker že obstoječih vsebin ne 
uspejo obravnavati, saj pouk usmerjeno prilagodijo pripravam na maturo. 

srednja šola / gimnazije
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Posledično zmanjkuje tudi časa za reševanje odprtih problemov ali celo za 
razvijanje konceptualnih znanj.« Prav tako iz kurikula izpadejo zahtevnejše 
vsebine: »Mnoga ‹tradicionalna› znanja iz gimnazijskega kurikula so tako 
zahtevna, da ni realno pričakovati, da bi jih usvojili vsi gimnazijski dijaki 
(glede na to, da danes obiskuje gimnazije okoli 40 % dijakov). Zato zahtev-
nejše vsebine počasi izginjajo iz načrtovanega oz. iz izvedbenega kurikula 
ali pa so pri delu dijakov reducirane na izvajanje rutinskih postopkov brez 
pravega razumevanja (npr. deduktivno sklepanje pri geometriji, zahtevnejše 
tehnike pri diferencialnem računu). Tovrstne vsebine izginjajo iz gimnazij-
ske matematike, kljub temu da bi jih del gimnazijskih dijakov lahko usvojil.« 

Kljub obsežnemu fondu ur pouka matematike rezultati na maturi kažejo, 
da matematika povzroča dijaški populaciji težave in da so tudi maturite-
tne ocene relativno nizke, kljub prilagajanju meje za pridobitev pozitivne 
ocene na maturi. Večje število ur matematike torej ni uspelo razrešiti pro-
blemov, ki jih predmet povzroča gimnazijski populaciji.

Anketirani učitelji sicer večinsko izražajo stališče o primerni zahtevno-
sti matematike na maturi,17 rezultati pa tega ne potrjujejo. Vsakoletni 
določeni prag za pozitivno oceno za matematiko na maturi se je gibal 
okoli 40 % točk18 (čeprav naj bi bili preizkusi na maturi sestavljeni tako, 
da bi se meja za pozitivno oceno gibala okrog 50 %), kar je nizko glede 
na umestitev predmeta v gimnazijski program. To nakazuje, da veliko 
število ur ne jamči doseganja pričakovanih ciljev predmeta.

3.3 razmerje med obveznim in izbirnim  
delom programa in omogočanje izbire

3.3.1 Obvezne izbirne vsebine 

 Obvezne izbirne vsebine (OIV) so pomemben del programa gi-
mnazije. Po številu ur obsegajo toliko, kot denimo skupaj obsegajo gi-
mnazijski predmeti sociologija, psihologija in filozofija. So tisti del gim-
nazijskega programa, ki je poudarjeno povezan z doseganjem procesnih 
ciljev. Izvedba obveznih izbirnih vsebin pa se lahko od šole do šole zelo 
razlikuje, tako po vsebinah kot po načinih izvedbe. 

Tri četrtine učiteljev (76,1 %) in še več ravnateljev (30 oz. 81,1 %) menijo, 
da je treba obvezne izbirne vsebine ohraniti tudi v prihodnje. Obvezne 
izbirne vsebine so na gimnazijah očitno sprejete kot pomemben del pro-
grama, zato jih je smiselno ohraniti tudi v prihodnje.
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Nekaj manj kot tri četrtine učiteljev (70,0 %) in ravnateljev (27 oz. 73,0 
%) odgovarja, da je število obstoječih ur, namenjenih obveznim izbirnim 
vsebinam, ustrezno. Četrtina učiteljev (26,8 %) in petina (7 oz. 18,9 %) 
ravnateljev ocenjujeta, da je število ur preveliko, drugi, (3,2 % učiteljev in 
3 oz. 8,1 % ravnateljev) pa menijo, da je obstoječe število ur, namenjenih 
obveznim izbirnim vsebinam, premajhno. Tudi delež ur, ki je namenjen 
izbirnim vsebinam, je v izraženih stališčih ustrezen. 

Večina ravnateljev (26 oz. 70,3 %) in učiteljev (64,3 %) ocenjuje, da je 
izbor vsebin, zajetih v obveznih izbirnih vsebinah, delno ustrezen. Način 
izvajanja obveznih izbirnih vsebin pa je po mnenju večine učiteljev (56,0 
%) in ravnateljev (21 oz. 56,8 %) zelo ustrezen ali ustrezen.

Odgovori kažejo, da bi bilo smiselno OIV bolj sistematizirati in procesni 
vidik preveriti z vidika ciljev, ki so zastavljeni z OIV. Če proces nima ja-
snih ciljev in rezultatov, lahko postane sam sebi namen. In če ni vgraje-
nega procesa refleksije, do kakšne mere so cilji doseženi, se lahko zavest 
o potrebnosti doseganja ciljev počasi izgubi. 

Potrebna bi bila podrobnejša raziskava, kako se ta odprti del gimnazij-
skega programa dejansko izvaja po posameznih gimnazijah, in primere 
dobre prakse prenesti na vse gimnazije. Del programa pa bi bilo smiselno 
povezati tudi s preverljivimi rezultati oziroma izdelki dijakov. To vlogo bi 
lahko imela maturitetna seminarska naloga.

3.3.2 Izbirni predmeti in nerazporejene ure

 Mnenje učiteljev in ravnateljev o nerazporejenih urah in nekaterih 
drugih spremembah

 Glede možnosti, da bi lahko vsaka gimnazija samostojno oblikova-
la del kurikula (del predmetnika), večina učiteljev (52,5 %) in tudi dobrih 
25 odstotkov več ravnateljev (27 oz. 79,4 %) to podpira oz. močno pod-
pira. Le 19, 3 % učiteljev in 5 oz. 14,7 % ravnateljev tega ne podpira. Med-
tem ko več kot dve tretjini učiteljev (70,0 %) ocenjujeta, da je izbirnosti v 
obstoječem gimnazijskem programu ravno prav (takšno oceno je izrazilo 
tudi 15 oz. 42,9 % ravnateljev), večina ravnateljev (19 oz. 54,3 %) ocenjuje, 
da je izbirnosti v obstoječem gimnazijskem programu premalo (takšno 
oceno je izrazilo 22,7 % učiteljev).

Skoraj polovica ravnateljev (17 oz. 48,6 %) je odgovorila, da od 75 % 
do 89 % nerazporejenih ur na njihovi šoli namenijo pripravi na ma-
turo. Da nad 90 % nerazporejenih ur namenijo pripravi na maturo, je 

srednja šola / gimnazije



208 bela knjiga 2011

odgovorila četrtina ravnateljev (9 oz. 25,7 %). Glavna kriterija, ki ju po 
mnenju ravnateljev upoštevajo pri razporejanju tistih nerazporejenih ur, 
ki jih ne namenijo pripravi na maturo, pa sta interes dijakov (12 oz. 46,2 
%) in področje, ki ga šola posebej razvija (12 oz. 46,2 %).

Anketni vprašalnik za učitelje in ravnatelje prinaša tudi v zvezi z izbirni-
mi predmeti nekaj jasnih ugotovitev. Večina anketiranih ravnateljev (27 
oz. 73,0 %) in učiteljev (64,5 %) meni, da lahko kot izbirni predmet šola 
ponudi vsak predmet izmed predmetov, ki se poučujejo v gimnaziji in še 
niso sestavni del obstoječega predmetnika te šole. Večina učiteljev (53,4 
%) in ravnateljev (23 oz. 63,9 %) se zavzema za možnost, da naj imajo di-
jaki v prihodnje poleg maturitetnih izbirnih predmetov možnost izbirati 
tudi druge predmete. Med tistimi, ki menijo, da naj imajo dijaki možnost 
izbirati tudi druge predmete poleg maturitetnih, največ učiteljev (47,8 
%) in ravnateljev (10 oz. 90,9 %) meni, da naj imajo dijaki v 1. letniku 
možnost izbrati en izbirni predmet. V drugem letniku največ učiteljev 
(42,3 %) in ravnateljev (12 oz. 54,5 %) meni, da naj imajo dijaki možnost 
izbrati en izbirni predmet; dobra tretjina učiteljev (39,2 %) in ravnateljev 
(8 oz. 36,4 %) pa bi dijakom dala možnost izbire dveh predmetov. V 3. 
letniku se največ učiteljev (48,6 %) in ravnateljev (15 oz. 60,0 %) zavzema 
za dva izbirna predmeta. Tudi v 4. letniku se največ učiteljev (48,8 %) in 
ravnateljev (11 oz. 45,8 %) zavzema za dva izbirna predmeta.

V empirično raziskavo smo zajeli tudi nekatera vprašanja o spremembah, 
ki so jih gimnazije v preteklih letih poskusno uvajale. Eno takšnih je t. i. 
fleksibilno izvajanje gimnazijskega programa, to je možnost, da bi gimna-
zija samostojno organizirala izvajanje gimnazijskega programa (pri tem bi 
bila določena le tedenska obveznost dijaka in število ur pri posameznih 
predmetih, ne pa tudi natančna razporeditev predmetov po letnikih in 
znotraj letnika, ki jih je treba izvesti). 37,9 % učiteljev in še več ravnateljev 
(17 oz. 45,9 %) tega ne podpira oz. nikakor ne podpira, medtem ko 34,9 % 
učiteljev in 14 oz. 37,8 % ravnateljev to možnost podpira oz. močno pod-
pira. Glede na to, da podpora ni večinska, naš razmislek v iskanju rešitev 
ni šel v to smer.

Nekoliko večjo podporo ima zlasti pri ravnateljih izvajanje posameznih 
predmetov v strnjeni obliki. Dobra polovica ravnateljev (19 oz. 51,3 %) pod-
pira oz. močno podpira izvajanje posameznih predmetov v strnjeni obliki, 
učiteljev pa 34,6 %. Več učiteljev (40,4 %) kot ravnateljev (9 oz. 24,3 %) tega 
ne podpira oz. nikakor ne podpira. Okoli četrtina obojih se ni mogla opre-
deliti. Predlog ima večinsko podporo med ravnatelji, zato velja podpreti 
rešitev, da bi lahko šole posamezne predmete izvajale v strnjenih oblikah.



209

Če sklenemo: sedaj večino ur za izbirne predmete zaseda matura s 
povečanim fondom ur za obvezne in izbirne maturitetne predmete. 
Preprosto dodajanje nerazporejenih ur obstoječim predmetom, tudi ti-
stim, ki sicer že imajo veliko število ur, kaže na to, da izbirnost kot del 
gimnazijskega predmetnika ni povsem zaživela. Izbirne predmete je mo-
žno uporabili za oblikovanje profila posameznega tipa gimnazije in za 
zadovoljevanje interesov dijakov. Dijaki sicer izbirajo, ko se odločijo za 
gimnazijo in ne za kako drugo srednjo šolo. Izbirajo tudi tip gimnazije, v 
katero se bodo vpisali, in izbirajo izbirne maturitetne predmete. Prav je, 
da lahko izbirajo tudi druge izbirne predmete.

Treba je spremeniti sedanje stanje, ko se nerazporejene ure pogosto pre-
prosto dodajajo obveznim maturitetnim predmetom brez jasne podlage 
v učnih načrtih in analize, ali si dijaki tega želijo oziroma ali vsi to po-
trebujejo. Nerazporejene ure je treba uporabiti za izbirne predmete, ki 
morajo imeti na Strokovnem svetu RS za splošno izobraževanje potrjene 
učne načrte. Izbirni predmeti naj bolj služijo izbiri dijakov in gimnazijam 
omogočijo oblikovanje lastnega profila. Funkcijo dodatnega utrjevanja 
pri posameznem predmetu pa lahko prevzamejo dodatne neobvezne ure, 
kar podrobneje obravnavamo v nadaljevanju. 

3.4 Vertikalni in horizontalni prehodi

3.4.1 Merila za vpis na gimnazijo

 V primeru omejitve vpisa bi največ anketiranih ravnateljev (27 oz. 
73,0 %) in učiteljev (64,6 %) kot merilo za vpis na gimnazijo uporabilo 
rezultate NPZ ob koncu 9. razreda. Manj kot polovica učiteljev (40,3 %) 
in ravnateljev (16 oz. 43,2 %) bi uporabila rezultate, dosežene na posame-
znih nacionalnih tekmovanjih, dobri tretjini ravnateljev (14 oz. 37,8 %) 
in učiteljev (37,9 %) bi uporabili zaključne ocene pri vseh predmetih ob 
koncu 7., 8. in 9. razreda. Približno tretjina ravnateljev (13 oz. 35,1 %) in 
učiteljev (32,8 %) bi uporabila merila, ki jih predlaga posamezna šola, sla-
ba tretjina učiteljev (30,4 %) in ravnateljev (12 oz. 32,4 %) pa še rezultate, 
dosežene na mednarodnih tekmovanjih.

Raziskava uspešnosti dijakov v srednjih šolah19 je pokazala, da so šolske 
ocene pri slovenščini, matematiki in tujem jeziku ter splošni uspeh (v raz-
iskavo zajete generacije so ga še imele zapisanega) relativno dober napove-
dovalec šolske uspešnosti v srednji šoli. Pri tem so se kot zanesljivejši na-
povedovalci pokazali navedeni posamični predmeti oz. njihove zaključne 
ocene ob koncu zadnjih treh let šolanja v osnovni šoli. Žal ista raziskava ni 
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mogla komparativno z internimi ocenami ovrednotiti doseženega rezulta-
ta posameznika z NPZ, ker je bil vanj vključen premajhen delež generacije 
in vzorec ni bil za to variablo dovolj ustrezno reprezentativen. Z vidika 
zagotavljanja pravičnosti ugotovitve govorijo v prid uporabe rezultatov iz 
nacionalnega preverjanja znanja kot enega od meril za vpis na gimnazijo.

3.4.2 Splošna matura kot izhod iz gimnazije in pogoj prehoda 
v terciarno izobraževanje

 Večjo spremembo v gimnazijskih programih je sredi devetdesetih 
let pomenila tudi uvedba eksterne mature, s katero se zaključuje gimnazij-
ski program. V celoti za vso populacijo gimnazijcev je bila prvič izpeljana 
leta 1995. To ni vplivalo le na spremembo formalnega zaključevanja gim-
nazijskega šolanja in na prehod v terciarno izobraževanje, temveč je imelo 
vpliv tudi na spreminjanje strukture gimnazijskega predmetnika, v katere-
ga so se umestili obvezni in izbirni predmeti s povečanimi deleži ur. Posto-
poma se je krog izbirnih maturitetnih predmetov širil, kar je povratno prav 
tako vplivalo na izvedbeno strukturo gimnazijskih predmetnikov. Matura 
je danes eden pomembnih sistemskih elementov gimnazijskega programa 
in tudi empirična raziskava je pokazala veliko podporo izvajanju mature 
kot zaključka gimnazije. Veliki večini učiteljev (90,6 %) in ravnateljev (30 
oz. 83,3 %) se strinjata, da mora za uspešen zaključek gimnazije dijak imeti 
zaključene pozitivne ocene pri vseh predmetih in uspešno opravljeno ma-
turo. Le desetina učiteljev (13,8 %) in ravnateljev (5 oz. 13,9 %) se strinja, 
da za uspešen zaključek gimnazije ni treba uspešno opraviti mature oz. da 
zadoščajo že zaključene pozitivne ocene pri vseh predmetih. Približno dve 
tretjini učiteljev (64,6 %) in ravnateljev (23 oz. 65,7 %) ocenjujeta, da naj se 
matura tudi v prihodnje opravlja iz petih predmetov.

Največ učiteljev (38,6 %) meni, da naj na maturi na različnih ravneh 
zahtevnosti potekajo vsi obvezni predmeti (tako meni tudi 12 oz. 33,3 % 
ravnateljev), največ ravnateljev (14 oz. 38,9 %) pa meni, da naj na različ-
nih ravneh zahtevnosti potekajo obvezni in izbirni maturitetni predmeti 
(tako meni tudi 24 % učiteljev). Po mnenju večine učiteljev (81,7 %) in 
ravnateljev (28 oz. 75,7 %) dijaku ni treba izbrati na maturi predmeta na 
višji ravni zahtevnosti. Največ učiteljev (67,8 %) in ravnateljev (24 oz. 80 
%) meni, da naj dijak na osnovni ravni zahtevnosti zbere največ 5 točk, na 
višji ravni zahtevnosti pa 8 točk (tako je odgovorilo 59,1 % učiteljev in 20 
oz. 71,4 % ravnateljev), kar je identično z obstoječim načinom ocenjeva-
nja/točkovanja dosežkov na maturi.

Mednarodne primerjave glede izvajanja mature na različnih ravneh 
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zahtevnosti pokažejo, da je denimo v programu mednarodne mature ma-
turitetni izpit pri vseh predmetih zasnovan na dveh ravneh, dijaki pa mo-
rajo dva izbrati na višji ravni. Na dveh ravneh se obe leti izvaja tudi pouk.
Francoska matura ne pozna neposredno ravni, pač pa njihov ekvivalent – 
koeficient. Matura se pri istem predmetu razlikuje glede na to, koliko ur 
predmeta je bil dijak deležen. Koeficient, s katerim se pomnoži uspeh pri 
predmetu, tako ustreza stopnji predmeta. Tako ima matematika v nara-
voslovnem liceju na maturi koeficient 7, filozofija pa 3, v literarnem liceju 
pa ima matematika na maturi koeficient 2, filozofija pa 7. Naj dodamo, da 
se želi na maturi doseganje odličnosti poudariti tudi z načinom ocenje-
vanja. Predmete se ocenjuje na lestvici od 1 do 20, pri tem je 10 pozitivna 
ocena, 20 pomeni popolnost, oceni 18 in 19 sta zelo redki, 16 in 17 pome-
nita res odličen dosežek, 15 pa je odlična ocena. 

Na Finskem matura vključuje vsaj 4 preizkuse. Materin jezik je obvezen, 
ostale 3 izbira kandidat med naslednjimi preizkusi: drugi nacionalni jezik, 
tuj jezik, matematika in preizkus iz nabora splošnih študijev. Ta vključuje 
preizkuse iz religije, etike, filozofije, psihologije, zgodovine, sociologije, 
fizike, kemije, biologije, geografije in zdravstvene vzgoje. Preizkusi imajo 
dve ravni, višjo in osnovno pri matematiki in tujih jezikih ter višjo in 
srednjo raven pri drugem nacionalnem jeziku. Kandidat lahko raven iz-
bira ne glede na kurze, ki jih je izbral v gimnaziji. Vsaj en preizkus, ki ga 
izberejo, mora biti na višji ravni. Poleg teh obveznih predmetov lahko iz-
berejo še enega ali več izbirnih predmetov. Ti imajo preizkus na eni ravni. 
Najvišja ocena na maturi je 7, doseže jo okrog 5 % dijakov. 6 doseže 15 % 
dijakov, 5 doseže 20 %, 4 doseže 24 %, 3 doseže 11 %, približno 5 % dijakov 
pa mature ne opravi in dobi oceno 1. Tudi ocenjevalni sistem meri na to, 
da se zadosti razlikuje med najboljšimi učenci.

V Sloveniji se matura že izvaja na dve ravneh pri matematiki in tujih je-
zikih, tako da dve ravni zahtevnosti na maturi nista novost. Republiška 
maturitetna komisija je predvidela različne ravni zahtevnosti tudi za na-
ravoslovne predmete mature. To pomeni, da je matura na dveh ravneh 
omogočena le pri nekaterih predmetih. Zato je samo pri nekaterih pred-
metih mogoče doseči najvišjo stopnjo odličnosti, za kar ni utemeljenih 
razlogov. Prav tako to ni pravično do dijakov, ki izberejo predmete, ki 
so samo na osnovni ravni, saj ne morejo doseči enakega števila točk kot 
dijaki, ki so izbrali predmet, ki se izvaja tudi na višji ravni. Z vidika za-
gotavljanja pravičnosti in zahtevnosti gimnazijskega programa je treba 
zagotoviti izvajanje mature na zahtevnostnih ravneh za vse predmete ma-
ture, dijak pa mora pri najmanj enem obveznem maturitetnem predmetu 
maturo opraviti na višjem nivoju zahtevnosti. 
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Kot smo že navedli, empirična raziskava kaže, da po mnenju večine učite-
ljev in ravnateljev dijaku ni treba izbrati na maturi predmeta na višji ravni 
zahtevnosti. Vendar je rešitev, da mora dijak pri najmanj enem obveznem 
maturitetnem predmetu opravljati maturo na višjem nivoju zahtevno-
sti, nujni pogoj, ki ohranja zahtevnost gimnazijskega programa oziroma 
predstavlja eno od varoval pred tem, da bi se zahtevnost gimnazijskega 
programa nižala zaradi možnosti opravljanja maturitetnih predmetov na 
dveh ravneh zahtevnosti.

 Ustni izpiti kot interni del mature
 Ustni izpiti kot interni del mature potekajo na šolah, ko na šolah še 
poteka pouk v prvih treh letnikih gimnazije, poleg tega pa je marsikateri 
učitelj angažiran tudi pri ocenjevanju pisnega dela mature. Večina učite-
ljev (50,8 %) se ne strinja s trditvijo, da izvedba mature v maju in juniju 
negativno vpliva na pouk v prvih treh letnikih, medtem ko se večina rav-
nateljev (19 oz. 51,3 %) s to trditvijo strinja. Kot kažejo vsakoletna maturi-
tetna poročila, pa ocene pri ustnih izpitih ne zagotavljajo velike mere dis-
kriminativnosti med po dosežkih v znanju bolj in manj uspešnimi dijaki. 
Zato bi lahko ocenjevanje teh internih delov mature prepustili učitelju 
posameznega predmeta. Premik izvedbe ocenjevanja ustnega dela ma-
ture na posamezne predmete bi razbremenil šole in učitelje v času, ko je 
ob zaključevanju šolskega leta največ obveznosti. Izvedba mature bi manj 
vplivala na zaključek šolskega leta v prvih treh letnikih ter na kakovost 
izvedbe obveznih izbirnih vsebin. Ocene pri ustnih izpitih ne zagotavljajo 
velike mere diskriminativnosti v znanju, zato predlog omogoča bolj eno-
stavno izvedbo mature in ne zmanjšuje prednosti, ki jo zagotavlja zuna-
nje ocenjevanje znanja.
 

4 NAčElA IN cIljI gImNAzIjSkEgA ProgrAmA

 Ključna načela in cilji gimnazijskega programa so usklajeni s splo-
šnimi načeli in cilji celotne vzgoje in izobraževanja. 

 Načela gimnazijskega programa
1. Načelo zagotavljanja kakovostne splošne izobrazbe. 
2. Načelo pripravljanja na študij na univerzi ne le s posredovanjem 

splošne izobrazbe, ampak tudi z razvijanjem delovnih oz. študij-
skih navad ter z oblikovanjem samostojne, odgovorne osebnosti 
dijakov.

3. Načelo prilagajanja gimnazijskega programa zmožnostim in in-
teresom vpisanih dijakov, in sicer tako, da bo lahko vsak dijak 
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uresničil vse svoje potenciale in bo pridobil znanja in spretnosti, ki 
jih bo potreboval na svoji nadaljnji izobraževalni poti.

4. Načelo zagotavljanja kakovosti znanja z ustrezno zahtevnostjo gi-
mnazijskega izobraževanja. 

5. Načelo zagotavljanja doseganja odličnosti v znanju za tiste, ki ima-
jo na posameznem področju zmožnosti in interes.

6. Načelo ohranjanja temeljnega razmerja med obveznim in izbirnim 
delom predmetnika: temelj predmetnika je njegov obvezni del, ki 
zagotavlja splošno izobrazbo na vseh ključnih področjih znanosti 
in umetnosti, izbirni del pa je namenjen nadgradnji temeljnih in 
drugih znanj, udejanjanju specifičnih zmožnosti in interesov di-
jakov, izgrajevanju specifičnih programskih značilnosti posame-
zne šole, prilagajanju programskih vsebin okolju, spremembam v 
družbi in kulturi itd. 

7. Načelo vpeljevanja izbirnih vsebin, ki se hitro prilagajajo spre-
membam v okolju in spodbujajo osebnostno in moralno oblikova-
nje dijakov, njihovo splošno razgledanost in razumevanje družbe, 
države in kulture, spodbujajo osebno socialno angažiranost itd.

8. Načelo zagotavljanja pravičnosti, ki ga omogoča tudi zunanje pre-
verjanje znanja. 

 Cilji gimnazijskega programa20 
 Splošna in strokovna gimnazija (v nadaljnjem besedilu: gimnazija) 
ima nalogo, da: 
•	 na mednarodno primerljivi ravni posreduje znanje, potrebno za 

nadaljevanje izobraževanja v visokem šolstvu, 
•	 razvija samostojno kritično presojanje in odgovorno ravnanje, 
•	 posreduje znanje o slovenskem jeziku in književnosti na območjih, 

ki so opredeljena kot narodnostno mešana, pa tudi o italijanskem 
oziroma madžarskem jeziku in književnosti, ter razvija sposobnost 
za razumevanje in sporočanje v knjižnem jeziku, 

•	 spodbuja zavest o integriteti posameznika, 
•	 razvija zavest o državni pripadnosti in narodni identiteti ter vede-

nja o zgodovini Slovenije in njeni kulturi, 
•	 vzgaja za odgovorno varovanje svobode, za strpno, miroljubno so-

žitje in spoštovanje soljudi, 
•	 vzgaja za obče kulturne in civilizacijske vrednote, ki izvirajo iz 

evropske tradicije, 
•	 razvija in ohranja lastno kulturno tradicijo in seznanja z drugimi 

kulturami in civilizacijami, 
•	 razvija pripravljenost za vzpostavljanje svobodne, demokratične in 

socialno pravične države, 

srednja šola / gimnazije



214 bela knjiga 2011bela knjiga 2011

•	 posreduje znanje in vrednote, ki spodbujajo odgovornost za traj-
nostni razvoj, za varovanje naravnega okolja in lastnega zdravja, 

•	 razvija zavest o pravicah in odgovornostih človeka in državljana, 
•	 razvija nadarjenosti in usposablja za doživljanje umetniških del ter 

za umetniško izražanje in 
•	 omogoča izbiro poklica.

5 PrEdlAgANE rEšItVE

5.1 Struktura gimnazijskih programov

 Poleg splošne gimnazije se ohranijo vse obstoječe strokovne 
gimnazije.

Gimnazijski standard splošne izobrazbe je dosežen, če so na predmetniku 
med obveznimi predmeti vsi obvezni predmeti splošne gimnazije. 

Poleg splošne gimnazije se ohranijo vse obstoječe strokovne gimnazije, 
vendar pa redukcija ponudbe denimo dveh naravoslovnih predmetov od 
treh in dveh družboslovnih/humanističnih od treh, kot se je uveljavila v 
strokovnih gimnazijah, ni primerna rešitev, saj predmeti, ki se iz vidika 
ciljev programa obravnavajo kot primerljivi in zamenljivi, med seboj v 
resnici niso zamenljivi. Dijaki strokovnih gimnazij morajo imeti v pred-
metniku pouk tudi iz tistih predmetov predmetnika splošne gimnazije, ki 
so do zdaj iz njihovega predmetnika izpadli (običajno gre za fiziko, filo-
zofijo in glasbo). Izjema so umetniške gimnazije. Pri njih je treba ravno 
v tem starostnem obdobju veliko časa nameniti vaji veščine, zato se ome-
jitvi splošnoizobraževalnega dela v sedanjih okvirih ni mogoče izogniti.

Obseg 280 ur je maturitetni standard splošnoizobraževalnih predmetov 
gimnazije, ki imajo na maturi značaj izbirnih predmetov. To je lahko tudi 
kriterij za obseg strokovnih maturitetnih predmetov (v obveznem delu jih 
ni utemeljeno razširjati na večji obseg). Izjema so lahko obvezni štirile-
tni splošnoizobraževalni predmeti gimnazije, ki so v vlogi obveznih in/ali 
izbirnih maturitetnih predmetov, ter specifični strokovni predmeti (npr. 
umetniški, katerih cilji niso povezani le z znanjem, temveč je treba prav v 
tem starostnem obdobju poseben poudarek posvetiti doseganju veščin).



215

5.2 zagotavljanje standardov znanja in kakovosti pouka kot 
priprave na študij

5.2.1 Doseganje gimnazijskega standarda znanja in odličnosti 
v znanju

 Dijaki morajo dosegati gimnazijski standard znanja, kar dosežejo 
tudi tako, da izberejo najmanj en predmet iz sklopa materni jezik, ma-
tematika, tuj jezik na višji ravni izvedbe pouka. Uvedba pouka na dveh 
ravneh zahtevnosti je zasnovana s ciljem, da se poviša zahtevnost gim-
nazijskega programa in zagotovi doseganje višjih standardov znanja na 
višjem nivoju. Postavljenih in doseženih standardov znanja na osnovni 
ravni znanja se ne sme nižati. 

5.2.2 Izvedba dveh ravni pouka pri matematiki od drugega 
letnika dalje

 Z namenom, da je pouk bolje prilagojen sposobnostim oziroma 
interesom dijakov, se matematika kot obvezni maturitetni predmet v 
okviru enega učnega načrta, ki opredeljuje dve ravni znanja, izvaja na 
dveh ravneh pouka od drugega letnika naprej. Delitev na dve skupini bo 
najboljšim najbolj motiviranim dijakom omogočala bolj intenziven pouk 
matematike in doseganje odličnosti v znanju, drugim pa doseganje seda-
njega osnovnega standarda znanja matematike.

5.2.3 Izvedba predmetov na dveh ravneh pri slovenščini in 
prvem tujem jeziku

 V tretjem letniku se šola odloči, ali bo obvezna maturitetna pred-
meta slovenščino in prvi tuji jezik izvajala na dveh ravneh. V primeru, da 
se šola za pouk na različnih zahtevnostnih ravneh odloči, je taka oblika 
pouka obvezna za vse dijake. V četrtem letniku je obvezna izvedba teh 
dveh predmetov na dveh ravneh v okviru enotnega učnega načrta, se pra-
vi, da sta znotraj istega učnega načrta opredeljeni dve ravni. 

Glede na to, da sedanji učni načrti niso dovolj specifični z vidika dosega-
nja odličnosti, jih bo treba na tem področju dopolniti. Višja raven mora 
poudariti doseganje odličnosti na posameznem predmetnem področju.
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5.3 razmerje med obveznim in izbirnim delom programa ter 
omogočanje izbire  

5.3.1 Obvezne izbirne vsebine

 Obvezne izbirne vsebine kaže obdržati, vendar je treba na osno-
vi dosedanjih izkušenj dograditi strukturo in vsebino obveznih izbirnih 
vsebin.

OIV so bile ob svoji uvedbi pomembna obogatitev gimnazijskega progra-
ma z drugačnimi načini dela in vsebinami, ki drugače niso bile dovolj do-
bro zastopane v programu. V preteklem obdobju so se dodobra uveljavile 
in na nekaterih šolah razvile v zelo plodne in inovativne pristope. Sedaj 
je čas, da se dobro prakso razširi na vse šole in da se na osnovi preteklih 
izkušenj tudi formalno dodela ta pomembni del programa slovenske gi-
mnazije, ki je novost tako v Sloveniji kot tudi v evropskih okvirih. Pri tem 
je treba:
•	 premisliti strukturiranost obveznih izbirnih vsebin;
•	 nekatere obvezne vsebine ostanejo obvezne za vse dijake, druge 

obvezne za dijake posameznega tipa gimnazije;
•	 med obvezne vsebine, ki so obvezne za vse dijake, dodati razisko-

valno nalogo in okrepiti elemente socialne angažiranosti dijakov v 
družbi in državljanske vzgoje;

•	 glede raziskovalne naloge je treba poudariti, da mora biti zasnova-
na kot povzetek številnih v gimnaziji pridobljenih znanj, predvsem 
procesnih, in povezana z mentorskim delom ter predstavitvijo 
naloge;

•	 obdržati pomemben vidik procesnosti, a mu sistematično dodajati 
preverjanje rezultata. To je mogoče z raziskovalno nalogo, dnevni-
kom dela ipd.;

•	 podrobnejša določitev mora upoštevati evalvacijo obstoječih praks 
izvajanja izbirnih vsebin.

5.3.2 Nerazporejene ure

 Nerazporejene ure se ukinejo. V predmetnik se dodajo izbirni 
predmeti.

Vsak izbirni predmet mora imeti potrjen učni načrt.

Izbirni predmeti so dveh vrst. Kot izbirni predmet lahko šola ponudi vsa-
kega izmed predmetov, ki se poučujejo v gimnaziji in še niso sestavni 
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del obstoječega predmetnika te šole. Drugi tip izbirnih predmetov pa so 
predmeti, ki so že del obveznega dela predmetnika šole. Tudi ti se lahko 
ponudijo kot izbirni predmet, vendar ne tako da se predmetom preprosto 
doda nekaj ur. V tem primeru gre za nadgradnjo obstoječega predmeta, 
kar se kaže v dodatnem učnem načrtu in se odraža tudi v poimenovanju 
predmeta.

Ure, ki se dodajajo predmetom, da bi dosegli maturitetni standard (280 
ur), spadajo v ta okvir – so ure za izbirni predmet, ki nadgrajuje že obsto-
ječi gimnazijski predmet.

Nabor izbirnih predmetov ponudi šola, vendar morajo imeti dijaki pra-
vico, da sami iz ponujenega nabora izbirnih predmetov izberejo tiste, ki 
jim najbolj ustrezajo. Novi izbirni predmeti morajo imeti potrjene učne 
načrte.

Šole lahko posamezne predmete izvajajo tudi v strnjenih oblikah.

5.3.3 Uvedba dveh dodatnih neobveznih ur letno

 Dijak ima možnost vsako leto izbrati dve dodatni neobvezni uri 
(kar je na letni ravni 70 ur na dijaka). Dodatne neobvezne ure so mo-
žnost, niso pa obveznost za dijaka. Namenjene so dodatnemu utrjevanju 
znanja pri obveznih predmetih in ne spadajo v obvezni del gimnazijskega 
programa. Lahko pa se jih nameni tudi za nadgradnjo pouka obveznih 
predmetov za tiste dijake, ki bi si želeli na nekem področju vedeti več.

Pouk na različnih zahtevnostnih ravneh bo vsaj delno odpravil potrebo 
po izkoriščanju nerazporejenih ur za dodatno pripravo na maturo pri ob-
veznih predmetih. Dodatne neobvezne ure pa so instrument, ki omogoči 
predvsem to, da se dijakom, ki imajo težave pri določenem predmetu, na 
sistemski ravni ponudi pomoč, ne da bi to pomenilo dodajanje ur pred-
metu za vse dijake. Tako dijaki lahko izberejo dodatne neobvezne ure, ni 
pa to nujno. Značilnost dodatnih neobveznih ur je velika mera individu-
alizacije pouka, v kar spada tudi to, da so lahko dodatne neobvezne ure 
izvedene pri nekem predmetu tudi za krajše obdobje in ne le za celo šol-
sko leto (koliko ur ima šola na voljo za to, je treba podrobneje definirati). 

5.3.4  Tuji jeziki

 Prvi tuji jezik: učenje prvega tujega jezika je obvezno nadaljeval-
no. Dijaki, ki so se v osnovni šoli učili nemščine, se lahko odločijo za 
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nadaljevalno učenje angleščine, če so si za to pridobili ustrezno predznanje.

Drugi tuji jezik: učenje drugega tujega jezika poteka na dveh ravneh, na 
nadaljevalni in na začetni. Poučevanje teh jezikov morajo šole ponuditi 
na obeh ravneh. Za zagotovitev jezikovne raznolikosti in čim večjega ob-
sega nadaljevalnega učenja drugega tujega jezika pristojno ministrstvo 
sprejme ukrepe, denimo omogočanje izvajanja pouka v manjših skupi-
nah, oblikovanje šol v regijah, ki izvajajo pouk posameznega jezika za 
širše okolje, usposabljanje ravnateljev kot dejavnih sooblikovalcev nacio-
nalne jezikovne politike idr. (kot pri osnovni šoli).21

Drugi tuji jeziki v srednješolskem izobraževanju so: angleščina, francošči-
na, nemščina (najbolj razširjeni delovni jeziki EU); italijanščina, hrvašči-
na, madžarščina (jeziki sosedskih držav); ruščina, španščina, kitajščina 
(uradni jeziki OZN); drugi jeziki, za katere obstajajo veljavni učni načrti.

Učni načrt za nadaljevalno učenje drugega tujega jezika v srednji šoli naj 
zagotavlja in omogoča visoko stopnjo individualizacije pri oblikovanju 
učnih poti za doseganje zastavljenih ciljev in standardov znanja. Kljub 
temu je odločitev dijaka za vključitev v začetno ali nadaljevalno učenje 
drugega tujega jezika prostovoljna. Dijak se torej lahko ponovno odloči 
za začetno učenje istega drugega tujega jezika, kot se ga je učil v osnovni 
šoli, če meni, da bo tako najuspešneje dosegel cilje in zahtevane standar-
de, lahko pa se odloči za začetno učenje kakšnega drugega tujega jezika.

Tretji in četrti tuji jezik: tretji in četrti tuji jezik se izvajata v izbirnem delu 
srednješolskih programov praviloma samo na začetni stopnji. Namesto 
tretjega ali četrtega tujega jezika lahko šola kot izbirni predmet ponudi 
dodatno učenje enega od jezikov, ki se jih dijak že uči, praviloma za dose-
ganje višje ravni sporazumevalne zmožnosti ali za doseganje specifičnih 
ciljev.

5.3.5 Učenje slovenščine za dijake, katerih materinščina ni 
slovenščina in za učenje maternega jezika in kulture za 
dijake, katerih materinščina ni slovenščina

 Za učenje slovenščine za dijake, katerih materinščina ni slovenšči-
na, za učenje maternega jezika in kulture za dijake, katerih materinščina 
ni slovenščina ter za ocenjevanje teh dijakov, se smiselno uporabljajo re-
šitve, ki veljajo na ravni osnovne šole.22
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5.4 Vertikalna in horizontalna prehodnost

5.4.1 Merila za vpis, usmerjanje in prehod v prvem semestru 
prvega letnika

 Ob omejevanju vpisa je priporočljiva kombinacija meril, pri tem 
se upošteva tudi rezultate, dosežene na zunanjem ocenjevanju znanja ob 
zaključku oziroma po osmem razredu osnovne šole. 

Posebej velja opozoriti tudi na nujnost bolj premišljenega usmerjanja 
učencev, saj pridobljene informacije opozarjajo, da se na gimnazije vpisu-
jejo tudi dijaki, ki ne zmorejo dosegati standardov znanja gimnazijskega 
programa. Sistemsko je treba olajšati možnost prehajanja na druge tipe 
šol.

5.4.2 Matura 

 Uvedba dveh zahtevnostnih ravni pri vseh predmetih splošne 
mature.
 
Za uspešen zaključek gimnazije mora dijak imeti zaključene pozitivne 
ocene pri vseh predmetih in uspešno opravljeno maturo. Maturitetni pre-
izkusi pri vseh maturitetnih predmetih se izvajajo na dveh ravneh. Višja 
raven omogoča izkazovanje odličnosti na izbranem področju. Osnovna 
raven ustreza današnji osnovni ravni mature. 

Vsi dijaki obvezno opravljajo najmanj dva maturitetna predmeta na višji 
zahtevnostni ravni, med katerima je najmanj eden izmed obveznih ma-
turitetnih predmetov (slovenski oz. materni jezik, matematika, tuji jezik).

Vse rešitve, tudi rešitev o opravljanju dveh predmetov mature na višji 
zahtevnostni ravni, morajo podpirati kakovost znanja in zagotavljati do-
seganje odličnosti v znanju. Če bi evalvacijske raziskave pokazale, da je 
posledica te rešitve nižanje doseženih standardov znanja, izkazanih na 
maturi, je treba za doseganje odličnosti v znanju gimnazijskega programa 
poiskati drugačno rešitev.

Ocenjevanje ustnega dela maturitetnega preizkusa prevzame učitelj posa-
meznega predmeta. Komisija se sestavi le v primeru pritožbe na oceno.
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6 NAStAjANjE zASNoVE

 Zasnovo gimnazijskega izobraževanja je pripravila Področna stro-
kovna skupina za gimnazije (PSS GIM) v sestavi izr. prof. dr. Janez Krek 
(predsednik), doc. dr. Andreja Barle Lakota, red. prof. dr. Valentin Bucik, 
doc. dr. Zdenko Kodelja, doc. dr. Marjan Šimenc in doc. dr. Marina Tav-
čar Krajnc, ki jo je 12. 5. 2009 imenovala Nacionalna strokovna skupina za 
pripravo Bele knjige o vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji. Do 
oktobra 2009 je PSS GIM vodil red. prof. dr. Valentin Bucik, od novem-
bra 2009 naprej pa izr. prof. dr. Janez Krek.

PSS GIM je analizirala izsledke domačih raziskav, pripravila mednarodne 
primerjalne analize na področju gimnazij ter ob upoštevanju veljavnih 
konceptualnih in zakonskih rešitev definirala ključne problematike, ki bi 
jih bilo treba ponovno premisliti ter dopolniti, posodobiti ali spremeniti. 
11. decembra 2009 je PSS GIM organizirala Posvet o ključnih odprtih vpra-
šanjih gimnazij v okviru šolskega sistema v Sloveniji, na katerem je pridobi-
la mnenja ravnateljev splošnih in strokovnih gimnazij v zvezi s problema-
tikami, ki zahtevajo ponovno obravnavo. Sledila je priprava vprašalnika 
za raziskavo, pri tem je PSS GIM o njegovi vsebini z ravnatelji gimnazij 
razpravljala na posvetu 1. februarja 2010. Z vprašalnikom je skupina pri-
dobila podatke o stališčih ter izkušnjah gimnazijskih ravnateljev in učite-
ljev o ciljih gimnazijskega izobraževanja, značilnostih vpisne generacije in 
vpisnih kriterijih, nerazporejenih urah, pouku na različnih zahtevnostnih 
ravneh (t. i. nivojski pouk), fleksibilnem izvajanju kurikula, odprtem ku-
rikulu, maturi, primerjavi splošne in poklicne mature, pripravi na maturo 
ter pogojih za kakovostno izvedbo gimnazijskega programa. O rezultatih 
vprašalnika je z ravnatelji razpravljala na srečanju 1. aprila 2010, 4. maja 
2010 pa jih je predstavila tudi na srečanju Skupnosti splošnih gimnazij.

Skupina je strokovnjake s področja matematike, doc. dr. Tatjano Hodnik 
Čadež, doc. dr. Amalijo Žakelj, doc. dr. Zlatana Magajno, izr. prof. dr. 
Maro Cotič, dr. Darja Feldo in Darko Hvasta, prof., in kemije, red. prof. 
dr. Saša A. Glažarja, doc. dr. Izroka Devetaka, doc. dr. Katarino S. Wissi-
ak Grm in mag. Bredo Novak, zaprosila za pripravo analize maturitetnih 
testov znanja na teh dveh področjih. 22. junija 2010 je PSS GIM opravila 
razpravo s predstavniki zamejskih gimnazij (Celovec, Trst), 27. septembra 
pa s predstavniki klasičnih gimnazij. V začetku oktobra (4. 10. 2010) je 
skupina na razpravo o umestitvi strokovnih gimnazij v gimnazijski pro-
stor povabila ravnatelje strokovnih gimnazij (ekonomskih, tehniških in 
umetniških). Konec oktobra 2010 je o rešitvah na področju gimnazij raz-
pravljala s skupino predstavnikov ravnateljev.
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1. decembra 2010 je v kabinetu ministra predstavila osnutek predlogov 
rešitev, v istem mesecu pa je na pobudo PSS GIM skupina strokovnjakov 
s področja matematike, izr. prof. dr. Mara Cotič, dr. Darjo Felda, Bojana 
Dvoržak, prof. mat. in doc. dr. Amalija Žakelj, pripravila analizo mate-
matičnih testov na mednarodni maturi in jih primerjala s testi splošne 
mature. PSS GIM je preučila tudi rezultate analize mature pri angleškem 
jeziku v razmerju do t. i. evropskega jezikovnega okvira, ki so jo v okviru 
ESS projekta na Državnem izpitnem centru pripravili Suzana Bitenc Pe-
harc, Veronika Rot Gabrovec, Andrej Stopar in Alenka Tratnik. Skupina 
je vse ravnatelje splošnih in strokovnih gimnazij povabila na posvet o 
rešitvah na področju gimnazije, ki je bil 14. 12. 2010. 

Osnutek rešitev je PSS GIM usklajevala z drugimi področnimi skupina-
mi: PSS za osnovno šolo, PSS za jezik v vzgoji in izobraževanju, PSS za 
otroke s posebnimi potrebami in PSS za poklicno in strokovno izobraže-
vanje. Rešitve so bile trikrat (4. 11. 2010, 9. 2. 2011, 11. 3. 2011) obravnavane 
na NSS in sprejete na seji dne 11. 03. 2011.

Rešitve na področju tujih jezikov in učenja slovenščine za dijake, katerih 
materinščina ni slovenščina in za učenje maternega jezika in kulture za 
dijake, katerih materinščina ni slovenščina, je pripravila PSS za jezik v 
izobraževanju, v sestavi red. prof. dr. Marko Stabej (predsednik), dr. Ina 
Ferbežar, doc. dr. Gašper Ilc, red. prof. dr. Vesna Kondrič Horvat, red. 
prof. dr. Simona Kranjc, doc. dr. Meta Lah, doc. dr. Vesna Mikolič, Katja 
Pavlič Škerjanc, doc. dr. Karmen Pižorn in red. prof. dr. Igor Saksida, ki 
jo je 12. 5. 2009 imenovala NSS.

Recenzijo za besedilo o gimnaziji je pripravila red. prof. dr. Milena Ivanuš 
Grmek, Pedagoška fakulteta UM.

srednja šola / gimnazije
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StrokoVNo IN PoklIcNo IzoBrAžEVANjE

1 rAzVoj PodročjA

 Današnje srednješolsko poklicno in strokovno izobraževanje je 
bilo osnovano na ciljih Bele knjige o vzgoji in izobraževanju v Republi-
ki Sloveniji iz leta 1995 (v nadaljevanju: Bela knjiga, 1995). Po letu 1996, 
ko je bil v paketu šolske zakonodaje sprejet tudi Zakon o poklicnem in 
strokovnem izobraževanju, so nastajali izobraževalni programi za pri-
dobitev nižje poklicne izobrazbe (2,5 let), za pridobitev srednje poklic-
ne izobrazbe (3 leta), srednje strokovne izobrazbe (4 leta), izobraževalni 
programi za poklicno tehniško izobraževanje (+2), in poklicni tečaji (1 
leto) za pridobitev srednje strokovne izobrazbe za gimnazijce. Novost so 
bili tudi izobraževalni programi za pridobitev višje strokovne izobraz-
be, ki jih uvrščamo v terciarno (visokošolsko) izobraževanje. Uvedeno je 
bilo tudi pridobivanje srednje strokovne izobrazbe z mojstrskim, delo-
vodskim oziroma s poslovodskim izpitom. Programske rešitve so sledile 
izhodiščem, ki jih je na predlog kurikularnih komisij in nacionalnega ku-
rikularnega sveta sprejel pristojni strokovni svet.

Evalvacija programskih rešitev, ki je potekala v okviru evropskega projek-
ta PHARE MOCCA1 je pokazala, da se mnoga načela iz Bele knjige 1995 
niso uresničevala dovolj dosledno, programske rešitve pa so vse preveč 
sledile že poznanim in uveljavljenim vzorcem iz preteklosti: ohranili smo 
tradicionalno delitev izobraževalnih programov in vsebinskih sklopov, iz 
katerih je sestavljen posamezen izobraževalni program, na splošnoizo-
braževalni del, strokovno teoretični del in na praktično izobraževanje, 
kar se kaže v strukturi programov (A-splošnoizobraževalni predme-
ti, B-strokovno-teoretični predmeti, C-praktično izobraževanje v šoli,  
Č-praktično izobraževanje pri delodajalcu, D-interesne dejavnosti). Sku-
šali smo uvesti t. i. dualno in šolsko obliko izobraževalnih programov za 
isti naziv poklicne izobrazbe, vendar se je uvajanje dualne oblike v Slove-
niji izkazalo kot neustrezno, zato smo jo opustili.

Skladno s 24. smernico znotraj druge prednostne naloge Lizbonske stra-
tegije2 se je Republika Slovenija obvezala h gradnji nacionalne kvalifika-
cijske strukture po panogah in dejavnostih ter h gradnji nacionalnega 
kvalifikacijskega okvira.3 Na teh podlagah in na podlagi opravljenih eval-
vacij4 in pripravljenih Izhodišč5 je bila v letih 2007 in 2008 izvedena celo-
vita prenova izobraževalnih programov na vseh ravneh od nižjega do viš-
jega izobraževanja. Nova Izhodišča za pripravo izobraževalnih programov 
nižjega in srednjega poklicnega izobraževanja ter programov srednjega 
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strokovnega izobraževanja6 so prinesla pomembne spremembe: povezo-
vanje splošnega, strokovno teoretičnega in praktičnega znanja, večji pou-
darek pomena praktičnega usposabljanja z delom, uvedbo modela odpr-
tega kurikula, tako da šolam prepuščajo 20 % programskega prostora, ki 
naj ga zapolnijo v dogovoru s socialnimi partnerji v lokalnem okolju. Na 
novo vzpostavljajo odnos med izobraževalnim programom in poklicnim 
standardom, tako da predlagajo širše zasnovane izobraževalne programe, 
ki obsegajo izobraževanje za več sorodnih poklicnih standardov oziroma 
za širše področje dela. Sestavo izobraževalnih programov za več poklic-
nih standardov rešujejo z modularnostjo: če program pripravljamo za več 
poklicnih standardov, se mora notranje členiti na module. Strokovni mo-
duli nadomeščajo strokovno-teoretične predmete, več strokovnih modu-
lov pa usposablja za poklicno kvalifikacijo. Usposobljenost za poklicno 
kvalifikacijo se sicer dokazuje bodisi z zaključnim izpitom, opravljenim 
po uspešnem zaključku izobraževalnega programa, bodisi s potrdilom o 
uspešnem preverjanju nacionalne poklicne kvalifikacije. 

Višje strokovno šolstvo je bilo na novo urejeno z Zakonom o višjem stro-
kovnem šolstvu iz leta 2004. V njem je upoštevana struktura terciarnega 
izobraževanja oz. njegova ureditev v drugih državah Evropske unije, še 
posebej so izpostavljeni t. i. kratki 2-letni programi. Novost v zakonu je 
tudi določba, po kateri je omogočeno združevanje šol v Skupnost viš-
jih strokovnih šol Republike Slovenije. Skupnost višjih strokovnih šol  je 
leta 2006 pridobila soglasje Vlade Republike Slovenije. Skupnost ima po-
membne naloge zlasti pri medsebojnem sodelovanju šol, sodelovanju s 
pristojnimi strokovnimi sveti, komisijo za akreditacijo višješolskih študij-
skih programov, ministrstvi, visokošolskimi zavodi ter z mednarodnimi 
združenji. Nova Izhodišča za pripravo višješolskih študijskih programov, 
sprejeta v letu 2006, upoštevajo Zakon o višjem strokovnem izobraževanju 
(ZVSI) ter cilje bolonjske in kopenhagenske deklaracije.7 Na enak način 
kot na področju nižjega in srednjega poklicnega izobraževanja ter sre-
dnjega strokovnega izobraževanja predvidevajo modularnost programov 
in odprti kurikul ter pripravo izobraževalnih programov, ki temeljijo na 
poklicnih standardih. Hkrati sledijo načelom vseživljenjskosti izobraže-
vanja v povezavi s srednjim in z visokim izobraževanjem ter s spodbuja-
njem stalnega izpopolnjevanja.

Izvajanje novih programov se redno spremlja v okviru sistema zagota-
vljanja kakovosti in v okviru evalvacijskih študij.

srednja šola / strokovno in poklicno izobraževanje
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2 ANAlIzA oBStojEčEgA StANjA, PrImErjAVE z 
drUgImI držAVAmI IN rAzlogI zA SPrEmINjANjE

2.1  opis sistema poklicnega in strokovnega izobraževanja – 
skupne značilnosti

Primerjalne analize sistemov poklicnega in strokovnega izobraževa-
nja v 25-ih evropskih državah kažejo na to, da je povsod prisoten trend 
krepitve povezovanja poklicnega in strokovnega izobraževanja s trgom 
dela, da je prisoten trend izboljševanja povezav med različnimi izo-
braževalnimi potmi (splošno – poklicno, odrasli – mladi) in da drža-
ve posodabljajo sisteme kvalifikacij v smeri medsebojnega prilagajanja 
kvalifikacijskih okvirov, poenostavljanja kvalifikacijskih struktur, ustvar-
janja enakopravnosti med poklicnimi in akademskimi kompetencami.8 

Sistem srednješolskega izobraževanja lahko na splošno povzamemo v 
spodnji sliki 1 . Poleg programov splošnega izobraževanja imajo vse drža-
ve ločeno poklicno izobraževanje, ki vodi naprej na univerzo, in poklicno 
izobraževanje, ki vodi v poklic. 
 

Slika 1: Generična predstavitev poti v poklicnem in strokovnem 
izobraževanju.9

Porazdelitev po IVET-u (Izhodiščni sistem poklicnega izobraževanja in usposabljanja)
generična predstavitev
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Vendar pa se države razlikujejo po tem, kako členjen sistem imajo zno-
traj teh okvirov. Nemčija in Avstrija imata 2 tipa splošnega izobraževanja 
(poklicna gimnazija in splošna gimnazija), Finska in Francija pa zgolj 1 tip 
(splošna gimnazija). Na področju poklicnega in strokovnega izobraževanja 
delujeta na Finskem 2 tipa poklicnega izobraževanja (šolska in vajeniška 
oblika), v Franciji, Avstriji in Nemčiji pa imajo 3 tipe poklicnega izobra-
ževanja (šolska in vajeniška oblika, ki pripravljata za vstop na trg dela, in 
šolska oblika, ki pripravlja za vstop v terciarno izobraževanje). V Sloveniji 
se lahko glede na 2 tipa splošnega izobraževanja primerjamo z Avstrijo in 
Nemčijo, glede tipov poklicnega in strokovnega izobraževanja pa ne, saj se 
vajeništvo v Sloveniji ni uveljavilo (v šol. letu 2009/2010 smo imeli zgolj 56 
vpisanih vajencev).10

V Sloveniji imamo več vrst izobraževalnih programov poklicnega in strokov-
nega izobraževanja.11 (1) Nižje poklicno (NPI), ki traja praviloma dve leti in 
se zaključi z zaključnim izpitom, ta vsebuje izdelek oz. storitev in zagovor; 
(2) srednje poklicno izobraževanje (SPI), ki traja praviloma tri leta in se 
zaključi z zaključnim izpitom, ta vsebuje izpit iz slovenščine in izdelek oz. 
storitev in zagovor; in (3) srednje strokovno izobraževanje (SSI), ki traja 
praviloma štiri leta in se zaključi s poklicno maturo, ta vsebuje štiri enote: 
(a) slovenščina oz. materni jezik, (b) temeljni strokovno-teoretični pred-
met, (c) matematika ali tuji jezik, (d) preizkus praktične usposobljenosti 
za delo v stroki. Poleg tega imamo dodatno (4) dvoletno poklicno tehniško 
izobraževanje (PTI), ki tistim z zaključnim izpitom v srednjem poklicnem 
izobraževanju omogoča pridobitev srednje strokovne izobrazbe. Poklicno 
tehniško izobraževanje se zaključi s poklicno maturo, ki je enaka kot pri 
zaključku srednjega strokovnega izobraževanja. Poleg omenjenega imamo 
tudi enoletni poklicni tečaj za pridobitev poklicne mature, ki je predvsem v 
funkciji prekvalifikacije za pridobitev poklica.

Praktično izobraževanje. Za nižje in srednje poklicno izobraževanje se praktič-
no izobraževanje izvaja v šoli in pri delodajalcu. Za srednje strokovno izobra-
ževanje se praktično izobraževanje izvaja v šoli, če je določeno s programom, 
pa tudi pri delodajalcu. Pri delodajalcu se v srednjem poklicnem izobraževa-
nju izvaja najmanj 24 tednov praktičnega izobraževanja, v srednjem strokov-
nem izobraževanju pa najmanj 4 tedne. Praktično izobraževanje v šoli se v 
srednjem poklicnem izobraževanju izvaja najmanj 20 tednov (650 ur), v sre-
dnjem strokovnem izobraževanju pa najmanj 19 tednov (620 ur).

Zaključek šolanja. Z opravljenim zaključnim izpitom v programih nižje-
ga in srednjega poklicnega izobraževanja se pridobi poklicno usposoblje-
nost za neposredni vstop na trg dela. Zaključni izpit v programih nižjega 

srednja šola / strokovno in poklicno izobraževanje
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poklicnega izobraževanja omogoča tudi vstop v tri- ali štiriletno srednje 
izobraževanje, zaključni izpit v programih srednjega poklicnega izobra-
ževanja pa vstop v dvoletno poklicno tehniško izobraževanje. Za izvedbo 
zaključnega izpita so imenovani naslednji organi: državna komisija za za-
ključni izpit, šolska komisija za zaključni izpit in šolske izpitne komisije 
za zaključni izpit. Državna izpitna komisija za zaključni izpit koordinira, 
usklajuje in spremlja pripravo in izvedbo zaključnega izpita. Šolska komisi-
ja za zaključni izpit in šolske izpitne komisije za zaključni izpit pripravljajo 
in izvajajo zaključni izpit. Izdelek oz. storitev in zagovor ocenjuje šolska 
izpitna komisija, prisoten pa je lahko tudi predstavnik delodajalcev. Eks-
ternost pri zaključnem izpitu torej ni v celoti zagotovljena. S slovenščino 
oz. maternim jezikom se preverjajo splošne kompetence (samo programi 
SPI), z zaključnim delom, ki se opravlja kot izdelek oziroma storitev z zago-
vorom, pa poklicne kompetence. V tem smislu je zaključni izpit namenjen 
preverjanju poklicne usposobljenosti kandidata.

Z opravljeno poklicno maturo v programih srednjega strokovnega izobraže-
vanja in poklicno tehniškega izobraževanja se pridobi poklicna usposoblje-
nost in možnost vstopa v višješolske in visokošolske strokovne programe. 
Ob opravljanju poklicne mature je možno opravljati tudi dodatni (splošni) 
maturitetni predmet, kar omogoča vstop v univerzitetne programe. Ekster-
nost na poklicni maturi je delno zagotovljena. Za izvedbo poklicne mature 
so imenovani naslednji organi: državna komisija za poklicno maturo, dr-
žavne predmetne komisije za poklicno maturo in šolske maturitetne komi-
sije za poklicno maturo. Prvo enoto (slovenščina oz. materni jezik) in tretjo 
enoto (matematika ali tuji jezik) pripravijo državne predmetne komisije 
za poklicno maturo in sta na nacionalni ravni za vse enaki. Drugo enoto 
(temeljni strokovno-teoretični predmet ) in četrto enoto (preizkus praktič-
ne usposobljenosti za delo v stroki) pripravijo šolske maturitetne komisije 
za poklicno maturo po navodilih Centra RS za poklicno izobraževanje. S 
prvo in tretjo enoto se preverja splošne kompetence, z drugo in četrto pa 
poklicno usposobljenost.

Socialno partnerstvo. Temeljno načelo, na katerem temelji načrtovanje, 
programiranje ter izvajanje poklicnega in strokovnega izobraževanja, je 
tudi socialno partnerstvo. Uresničuje se v sestavi pristojnega strokovnega 
sveta12 in v postopku usklajevanja ter sprejemanja poklicnih standardov, 
ki so podlaga za pripravo izobraževalnih programov. Ključno vlogo pri 
uresničevanju socialnega partnerstva na področju poklicnega in strokov-
nega izobraževanja imajo zbornice, v katerih se svobodno (GZS, TZS) ali 
po zakonu (OZS, KGZ) združujejo delodajalci na določenem področju ali 
območju. Center RS za poklicno izobraževanje (CPI) je osrednja strokovna 
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institucija za razvoj poklicnega in strokovnega izobraževanja, za evalvacijo 
kakovosti tega izobraževanja in svetovanje šolam ter za promocijo poklic-
nega in strokovnega izobraževanja.13

2.2 Analiza obstoječega stanja – skupne značilnosti sistema 
poklicnega in strokovnega izobraževanja

 Kakovostna usposobitev za poklic, želja po nadaljnjem šolanju 
 in prehodnost v sistemu
 Na položaj posameznih poklicnih in strokovnih šol ter na možnosti 
izvajanja programov poklicnega in strokovnega izobraževanja so pomemb-
no vplivala demografska gibanja, ki smo jih prikazali in analizirali v uvodu 
srednješolskega izobraževanja.

V empirični raziskavi14 pa smo pridobili podatke, ki kažejo nekaj splošnih 
trendov, značilnih za celotno obravnavano izobraževalno področje. 

Raziskava o organizaciji poklicnega in strokovnega izobraževanja je poka-
zala, da se med mnenji učiteljev in ravnateljev na eni strani ter delodajalcev 
na drugi strani o tem, kako kakovostno lahko v okviru obstoječih izobra-
ževalnih programov, ki jih izvajajo na šolah, usposobijo dijake za poklic, 
ki ga bodo opravljali, pojavljajo statistično pomembne razlike. Medtem ko 
več učiteljev (67,4 %) in ravnateljev (32 oz. 84,2 %) kot delodajalcev (39,8 
%) ocenjuje, da lahko dijake usposobijo kakovostno oziroma zelo kako-
vostno, več delodajalcev, skoraj polovica (47,5 %) ocenjuje, da šole srednje 
kakovostno usposobijo dijake za svoj poklic, in 12,0 % jih meni, da jih slabo 
usposobijo. Verjetno so te ocene tudi izraz različnih kriterijev, kaj pomeni 
kakovostno izobraziti za poklic, pri tem so delodajalci verjetno bolj pozor-
ni na praktično usposobitev dijaka za poklic. 

Po mnenju učiteljev in šolskih svetovalnih delavcev imajo dijaki veliko 
željo po nadaljnjem šolanju. Večina učiteljev in šolskih svetovalnih delav-
cev meni, da je takih dijakov več kot tri četrtine: 19,6 % učitelja in 17 (43,6 
%) šolskih svetovalnih delavcev je mnenja, da si to želijo vsi ali skoraj vsi, 
da ima željo po nadaljnjem šolanju približno tri četrtine dijakov, pa meni 
44,6 % učitelja in 16 (41,0 %) šolskih svetovalnih delavcev. Tudi evalvacij-
sko poročilo zaključnega izpita v programih avtoserviser, avtokaroserist, 
mehatronik operater, grafični operater in frizer je pokazalo, da 61,5 % vseh 
dijakov namerava nadaljevati šolanje.15

Sistem poklicnega in strokovnega izobraževanja trenutno dijakom 
omogoča prehodnost tako po vertikali kot tudi horizontalno med 
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srednješolskimi programi. Učitelji in ravnatelji izražajo podporo preho-
dnosti, saj večina učiteljev (72,2 %), ravnateljev (23 oz. 62,2 %) in šolskih 
svetovalnih delavcev (28 oz. 71,8 %) meni, da je možnost prehajanja med 
različnimi izobraževalnimi programi ustrezna, čeprav so potrebne dolo-
čene spremembe. Mnenja nakazujejo, da je treba ob iskanju novih rešitev 
vertikalno in horizontalno prehodnost ohraniti.

 Dvigovanje ravni znanja, ki bo potrebno za pridobitev 
 poklicne izobrazbe
 Vsaj na evropski ravni velja, da je v prihodnje pričakovati nadalj-
nje dvigovanje ravni znanja, ki bo potrebno za pridobitev poklica ozi-
roma ustrezne izobrazbe. Kot lahko sklepamo iz Strategije za pametno, 
trajnostno in vključujočo rast Evropa 2020, bo razvoj gospodarstva zahte-
val dvig ravni in kakovosti znanja: »Do leta 2020 bo za dodatnih 16 mili-
jonov delovnih mest potrebna visoka usposobljenost, povpraševanje po 
nizkokvalificiranih delovnih mestih pa bo upadlo za 12 milijonov. Zaradi 
daljše delovne dobe bo prav tako treba vse življenje pridobivati in razvi-
jati nove kvalifikacije«.16 Slednje potrjuje tudi študija Skills supply and de-
mand in Europe, iz katere je razvidno (glej tudi sliko 2), da delovna mesta 
za delovno silo z nizko usposobljenostjo izginjajo, medtem ko se število 
delovnih mest za srednje usposobljen kader ohranja in za visoko usposo-
bljen kader viša. Tendenca vseh držav je, da zmanjšujejo specializiranost 
splošnega izobraževanja ter poklicnega in strokovnega izobraževanja.17

Slika 2: Spremembe v izobrazbenem profilu v 27 državah EU v obdobju 
2000-2020.18

nizka strokovna izobrazba srednja strokovna izobrazba visoka strokovna izobrazba

sl
už

be
 v

 m
ili

jo
ni

h



229

 Prehodnost med izobraževalnimi programi in priznavanje 
 opravljenih obveznosti
 Slovenski šolski sistem že sedaj ustreza splošnim prizadevanjem 
vseh držav, ki so usmerjena v to, da se tistim, ki so izbrali pot poklicnega 
in strokovnega izobraževanja, omogoči vstop v terciarno izobraževanje. 
Tudi mnenje učiteljev, delodajalcev in ravnateljev potrjuje, da je preho-
dnost in vertikalno napredovanje pomembno, saj največ ravnateljev (22 
oz. 59,5 %) ocenjuje, da je zagotovitev napredovanja znotraj iste poklicne 
smeri zelo pomembna. Tako meni 35,8 % učiteljev in 42,2 % delodajalcev. 
Več učiteljev (51,7 %) in delodajalcev (50,0 %) meni, da je tako napredo-
vanje pomembno, kar meni tudi 14 (37,8 %) ravnateljev. Od načela zago-
tavljanja horizontalne in vertikalne prehodnosti torej ne kaže odstopati.

 Merila za pridobitev izobrazbe
 V odgovorih učiteljev in ravnateljev je možno zaslediti prepriča-
nje, da naj bo stopnja izobrazbe odvisna od števila let izobraževanja. Naj-
več učiteljev (70,1 %), delodajalcev (64,8 %) in ravnateljev (29 oz. 76,3 %) 
meni, da je število let izobraževanja ustrezno merilo za določitev stopnje 
izobrazbe. 12,6 % učiteljev, 14,9 % delodajalcev in 6 (15,8 %) ravnateljev 
meni, da je tako merilo zelo ustrezno. 

V primeru, da se kot merilo za določitev stopnje izobrazbe ne bi upora-
bljalo število izobraževalnih let, se je največ učiteljev (29,1 %), delodajal-
cev (21,1 %) in ravnateljev (7 oz. 18,4 %) strinjalo s tem, da bi se kot merilo 
upošteval zaključek šolanja (npr. zaključni izpit pomeni 4. st. izobrazbe). 
S tem, da naj se uporabi število kreditnih točk, se je strinjalo 9,2 % uči-
teljev, 4,3 % delodajalcev in en (2,6 %) ravnatelj, s tem da naj se uporabi 
izbira predmetov, modulov na različnih ravneh zahtevnosti, pa se je stri-
njalo 10,9 % učiteljev, 16,8 % delodajalcev in trije (7,9 %) ravnatelji. Ob šte-
vilu let izobraževanja je pomembna usposobljenost dijakov, ki se dokaže 
ob koncu z zaključkom šolanja. Največ anketirancev, ki so menili, da naj 
se kot merilo za določitev stopnje izobrazbe upošteva izbira predmetov 
oz. modulov na različnih ravneh zahtevnosti, bilo jih je 170, pa je meni-
lo, da naj se pri tem upošteva raven splošnoizobraževalnih in strokovnih 
modulov (54,4 % učiteljev, 51,3 % delodajalcev in 5 (83,3 %) ravnateljev). 

 Socialno partnerstvo
 Primerjalne analize s Francijo, Finsko, z Avstrijo in Nemčijo so 
pokazale, da ima socialno partnerstvo med delodajalci, delojemalci in dr-
žavo na področju poklicnega izobraževanja v različnih primerjanih drža-
vah različno tradicijo, tudi oblike so različne. Povsod pa država s svojimi 
instrumenti podpira delodajalce in delojemalce za uresničevanje nalog 
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na področju poklicnega izobraževanja. V Nemčiji država in zvezne de-
žele spodbujajo delodajalce, da odpirajo učna mesta za praktično uspo-
sabljanje vajencev (v letu 2009 14.000 € subvencije). Nekatere zbornice 
večino svojega dela namenjajo prav poklicnemu izobraževanju. Za vse 
v mednarodno primerjavo vključene države je izredno pomembno, da 
pri usposabljanju dijakov za opravljanje določenega poklica oziroma pri 
pridobivanju poklicnih kompetenc delodajalci sodelujejo s šolami.

V preteklem obdobju so se pri nas zbornice kadrovsko usposobile za na-
loge na področju poklicnega in strokovnega izobraževanja (zlasti GZS 
in OZS), s spremembo zakonov, ki urejajo organiziranost gospodarskih 
subjektov v zbornice in s tem povezanim financiranjem zbornic (neob-
vezna članarina), pa se kažejo znaki, da področje poklicnega in strokov-
nega izobraževanja ni prioriteta delodajalcev, organiziranih v zbornice. 
S spremembo zakonodaje se je spremenil status gospodarske zbornice 
(GZS), ki zastopa le še njene prostovoljne člane, kar pomeni, da ne zasto-
pa interesov nečlanov, torej drugih subjektov iz gospodarstva. Zato brez 
ustreznih državnih spodbud delodajalci ne bodo več prepoznavali svoje 
vloge pri načrtovanju, programiranju, še zlasti pa ne pri izvajanju poklic-
nega in strokovnega izobraževanja. 

Vloga panožnih sindikatov pri načrtovanju in izvajanju poklicnega izo-
braževanja je bila izkoriščena na ravni najvišjih organov, kot so strokovni 
svet in področni odbori, ki usklajujejo poklicne standarde.

 Praktično usposabljanje pri delodajalcu
 Evalvacije praktičnega izobraževanja19 kažejo na pozitivne učinke 
tega dela praktičnega izobraževanja, ki se izvaja pri delodajalcih (PUD) 
predvsem v:
•	 dopolnjevanju znanj in kompetenc, pridobljenih v programu,
•	 večji povezanosti med teoretičnim in praktičnim delom 

izobraževanja,
•	 vzpostavljanju zvez med šolami in delodajalci,
•	 prilagajanju odprtega kurikula potrebam. 

Največ ravnateljev (15 oz. 39,5 %) meni, da naj v prihodnje praktično 
usposabljanje dijakov z delom (sedanji PUD) v okviru srednjega poklic-
nega in strokovnega izobraževanja izvajajo delodajalci, tako meni tudi 
30,8 % delodajalcev. Največ delodajalcev (61,6 %) pa meni, da naj bi to 
izvajali delodajalci in mentorji na verificiranem učnem mestu na šoli, kar 
je menila tudi slaba tretjina (12 oz. 31,6 %) ravnateljev. Pri tem pa je treba 
za kakovostnejše izvajanje praktičnega usposabljanja zagotoviti dodatne 
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sistemske spodbude za delodajalce. S tem se je strinjalo 64,6 % delodajal-
cev in 24 (63,2 %) ravnateljev. 

 Regijska središča vseživljenjskega učenja
 Gibanje vpisa v poklicno in strokovno izobraževanje, tega sta zazna-
movala upadanje generacij, ki končujejo osnovnošolsko izobraževanje, in 
postopna rast deleža tistih, ki se vključujejo v gimnazije, je razkrilo velike 
slabosti mreže javnih šol, ki izvajajo poklicno in strokovno izobraževanje. 
Povečuje se število programov, ki jih izvaja posamezna šola, ob tem pa se 
zmanjšuje število dijakov, ki se izobražujejo po posameznem izobraževal-
nem programu. Tudi zmanjševanje števila izobraževalnih programov, ki 
vključujejo več poklicnih standardov in omogočajo izobrazbo za več po-
klicnih kvalifikacij, ni bistveno prispevalo k racionalni organizaciji šolske 
mreže, saj je za izvajanje posameznih modulov vendarle potrebnih dovolj 
dijakov, sicer se izvaja le omejeno število izbirnih modulov oziroma samo 
en modul.

Pozitivne izkušnje izkazujejo šolska središča, ki vključujejo vso vertika-
lo poklicnega in strokovnega izobraževanja od nižjega poklicnega izo-
braževanja, srednjega poklicnega prek srednjega strokovnega do višjega 
strokovnega izobraževanja. V teh središčih nastajajo kakovostne skupine 
strokovnih delavcev na določenem poklicnem področju, izkoriščena je 
oprema v učnih delavnicah, organizirajo se medpodjetniški izobraževalni 
centri, vzpostavljajo se dobre povezave z delodajalci v okolju in panogi, 
enakovredno se razvijata redno in izredno izobraževanje oziroma izobra-
ževanje mladine in odraslih.

V teh središčih se uresničuje načelo enotnosti poklicnega izobraževanja 
mladine in odraslih, zagotavljajo se enotni standardi znanja ob upošte-
vanju prilagoditev organizacije, ocenjevanja, zlasti napredovanja, odra-
slim. Ustrezna oprema v učnih delavnicah oziroma v medpodjetniških 
izobraževalnih središčih se uporablja za izvedbo praktičnega pouka v 
izobraževalnih programih za pridobitev izobrazbe, za prekvalifikacije, 
za usposabljanje brezposelnih in za izpopolnjevanje zaposlenih za nove 
tehnologije.

	 Informiranje	in	svetovanje	dijakom	za	načrtovanje	
 in vodenje kariere
 Rezultati empirične raziskave o organizaciji poklicnega in strokov-
nega izobraževanja na področju informiranja in svetovanja dijakom za 
načrtovanje in vodenje kariere kažejo naslednje probleme: 
•	 nezadostno in nesistematizirano število ur, namenjenih za 
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svetovalne aktivnosti;
•	 umanjkanje svetovalne aktivnosti v kurikulumu osnovnošolskih in 

srednješolskih programov z vidika ciljev, vsebin in metod;
•	 neustrezna usposobljenost učiteljev in šolskih svetovalnih delav-

cev za to področje.

To potrjuje tudi pregled dokumentov iz tega področja in njihova primer-
java z drugimi evropskimi dokumenti.

Rezultati mednarodnih primerjav (Avstrija, Finska, Nemčija in Francija) 
nam kažejo, da imajo te države sistemsko rešeno izobraževanje svetoval-
nih delavcev in da imajo sistematiziran proces informiranja in svetovanja 
dijakom za načrtovanje in vodenje kariere. V Avstriji se izvaja 2-letni iz-
redni študij na univerzitetni stopnji, sistematično deluje okrog 70 središč 
za karierno orientacijo, ki so locirani izven šol in v katerih deluje okrog 
140 psihologov. Informiranje in svetovanje je razumljeno kot sestavni 
del šolskega življenja. Finska izvaja študij na univerzitetni stopnji (dodi-
plomski in podiplomski študij), v kurikulumu je sistematiziran čas name-
njen poklicnemu svetovanju v obliki samostojnega predmeta. V Nemčiji 
nekaj univerz izvaja dodiplomski in podiplomski študij iz tega področja, 
za svetovanje učencem so odgovorni vsi učitelji, vodilno vlogo v tem pro-
cesu pa prevzame svetovalec. Svetovalec je dolžan sodelovati s starši, z 
drugimi izobraževalnimi institucijami in tudi lokalnim gospodarstvom. 
V Franciji morajo svetovalci opraviti 2-letni trening, pogoj za vstop pa 
je univerzitetna stopnja iz študija psihologije. Za svetovanje učencem so 
odgovorni vsi učitelji, vodilno vlogo v tem procesu pa prav tako prevza-
me svetovalec. Tudi tu je svetovalec dolžan sodelovati s starši, z drugimi 
izobraževalnimi institucijami in tudi lokalnim gospodarstvom.

 Dijaki s posebnimi potrebami
 Število usmerjenih dijakov v vseh srednješolskih programih se 
je od leta 2002/2003 do leta 2010/2011 z 201 (0,19 %) povečalo na 2780 
(3,38%).20 

2.3  razlogi za spreminjanje poklicnega izobraževanja: nižje 
poklicno izobraževanje, srednje poklicno izobraževanje, 
poklicno tehniško izobraževanje in zaključni izpit (NPI, 
SPI, PtI in zI) 

 Nižje poklicno izobraževanje (NPI)
 Struktura dijakov, ki se vpisujejo v to vrsto izobraževanja, se 
je v zadnjem desetletju zelo spremenila. Z znižanjem števila vpisanih 
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(preglednica 1 v uvodu srednješolskega izobraževanja) tu sovpada tudi 
sprememba strukture vpisanih dijakov. Po podatkih Ministrstva za šol-
stvo in šport21 se je namreč povečal delež dijakov s posebnimi potrebami. 
Leta 2002/2003 je bilo v NPI dijakov s posebnimi potrebami 3,3 %, leta 
2010/2011 pa že slaba tretjina dijakov, 31,09 %. V celotni populaciji di-
jakov v srednjih šolah so skoraj vsi dijaki (99 %), ki imajo lažjo motnjo 
v duševnem razvoju ali so mejno inteligentni, dijaki NPI. Iz značilnosti 
vpisanih generacij dijakov izhajajo tudi težave ustrezne usposobljenosti 
učiteljev za delo z dijaki.

Skromna je tudi ponudba izobraževalnih programov, saj je bilo v šolskem 
letu 2010/2011 razpisanih le 7 različnih vrst programov (preglednica 2, v 
prilogi). Še posebej pa izstopa delež deklet, ki so vključena v izobraževal-
ne programe na stopnji nižjega poklicnega izobraževanja. V šolskem letu 
2010/2011 je bilo namreč vanje vpisanih zgolj 28,11 % deklet.22 Skromno je 
število poklicnih standardov na stopnji nižjega poklicnega izobraževanja, 
kar neposredno odraža interes trga dela. Analize potreb na trgu dela na-
dalje kažejo nizko stopnjo zanimanja delodajalcev predvsem v tehničnih 
poklicih, medtem ko je v živilstvu, kemiji, gumarstvu in steklarstvu po-
treb relativno veliko. Manj, vendar še vedno opazen delež povpraševanja 
je v grafiki, tekstilu in gostinstvu23 (preglednica 2, v prilogi).

Kljub težavam ta vrsta izobraževanja ostaja v sistemu poklicnega in stro-
kovnega izobraževanja, zato da šolski sistem omogoča vpis v srednješol-
ske izobraževalne programe in pridobitev poklica tudi tistim dijakom, ki 
se ne morejo ali ne želijo vpisati v zahtevnejše izobraževalne programe. 
Dvoletni programi jih usposabljajo za pridobitev poklica, za dejavno ži-
vljenje in delo, ob izpolnjenih pogojih pa imajo tudi možnost prehoda v 
triletne poklicne programe. 

 Srednje poklicno izobraževanje (SPI)
 V skladu z Izhodišči za pripravo izobraževalnih programov nižjega 
in srednjega poklicnega izobraževanja ter programov srednjega strokov-
nega izobraževanja je določeno, da traja srednje poklicno izobraževanje 
tri leta. Zakon o poklicnem in strokovnem izobraževanju določa, da se s 
srednjim poklicnim izobraževanjem pridobi 180 do 240 kreditnih točk. 
Upoštevaje izhodišča in zakonsko opredelitev trajajo prenovljeni in novi 
izobraževalni programi v srednjem poklicnem izobraževanju, ki so bili 
sprejeti po letu 2006, tri leta in obsegajo 180 kreditnih točk.

V teh izobraževalnih programih je razporeditev ur dokaj enotno določe-
na. Denimo v primeru izobraževalnega programa avtoserviser24 izračun 

srednja šola / strokovno in poklicno izobraževanje



234 bela knjiga 2011

pokaže, da je praktičnemu izobraževanju (z delom v podjetjih in s prakso 
v šoli) namenjenih okrog 1572 ur, kar znaša okrog 35 % od skupno 4455 
ur. Ta delež sicer variira od programa do programa, vendar pa nikjer ne 
preseže 45 %.

Primerjalne analize z drugimi državami so pokazale, da trajajo primer-
ljivi izobraževalni programi v Nemčiji, Avstriji, Nizozemski, Danski 3,5 
let, na Finskem 3 leta, nato pa se dijaki eno leto usposabljajo pri deloda-
jalcu. Vendar pa se kurikul v teh državah precej razlikuje od kurikula v 
srednjem poklicnem izobraževanju v Sloveniji. Pri tem večinoma v teh 
državah poklicno izobraževanje ne dosega obsega splošno izobraževalnih 
predmetov pri nas, bistveno večji pa je obseg praktičnega izobraževanja. 
Tako v Nemčiji usposabljanje pri delodajalcu obsega 60–80 % vsega časa 
izobraževanja, na Finskem 70–80 % in v Avstriji okrog 80 % vsega časa, 
namenjenega izobraževanju. V Franciji programi srednjega poklicnega 
izobraževanja ne glede na panoge vsebujejo praktično usposabljanje pri 
delodajalcu in znotraj dveletnega izobraževanja traja 12, 14 ali 16 tednov. 
Poklicno izobraževanje po vajeniškem sistemu pa obsega 60–75 % prak-
tičnega usposabljanja pri delodajalcu. 

Poleg relativno manj časa, namenjenega praktičnemu usposabljanju, 
evalvatorji strokovnih delov posameznih izobraževalnih programov ugo-
tavljajo, da vseh ciljev, ki so določeni z izobraževalnimi programi znotraj 
samega izobraževalnega programa, ni mogoče doseči.25 Kljub velikemu 
deležu ur, ki so namenjene splošnoizobraževalnim predmetom, v treh le-
tih dijaki ne uspejo osvojiti znanja splošnoizobraževalnih predmetov na 
ustrezni ravni, pa tudi poklicne socializacije in praktične usposobljenosti 
za samostojno poklicno delo ne dosežejo.

Večji obseg časa, namenjenega praktičnemu izobraževanju, bi bilo mo-
goče doseči s podaljšanjem programa. A okrog dve tretjini učiteljev, de-
lodajalcev in ravnateljev (64,0 % učiteljev, 67,7 % delodajalcev in 23 (62,2 
%) ravnateljev) na vprašanje, ali bi bilo smiselno triletne izobraževalne 
programe preoblikovati v štiriletne (podaljšal bi se čas izobraževanja, ne 
pa tudi dosežena stopnja izobrazbe), odgovarja, da se s tem ne strinjajo. 
Od tistih, ki se s tem strinjajo, pa 51,8 % učiteljev, 56,1 % delodajalcev, 55,5 
% ravnateljev odgovarja, da bi bilo treba v štiriletne programe preobliko-
vati vse ali večino obstoječih triletnih programov.

Ob tem sta opazna dva pomembna trenda. Na to, da se srednje poklic-
no izobraževanje srečuje z velikim zmanjšanjem vpisa, smo uvodoma že 
opozorili. Vsaj tako pomemben pa je podatek, da ta vrsta izobraževanja 
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kljub vse manjšemu vpisu izgublja tudi svoj prvotni namen – izobraziti 
dijake za neposreden prehod na trg dela. Primerjave števila dijakov, ki 
so opravljali zaključni izpit, in dijakov, ki so se v naslednjem letu vpisali 
v 1. letnik PTI, kažejo, da je med šolskim letom 2002/2003 in 2008/2009 
delež takšnih med 70 % in 80 % (glej preglednica 3, priloga). 

Čeprav v zadnjih šestih letih ta odstotek ne raste izrazito, pa primerjava 
med številom vseh vpisanih v program srednjega poklicnega izobraževa-
nja in program poklicno tehniškega izobraževanja pokaže, da se je raz-
merje v desetih letih spremenilo. V šolskem letu 1998/99 je bilo razmerje 
števila dijakov PTI in SPI 5 : 1, v šolskem letu 2009/10 pa že 2 : 1 (pregle-
dnica 1 v uvodu srednješolskega izobraževanja). V 1. letnik PTI se vpisu-
jejo predvsem tisti, ki so uspešno zaključili SPI. Med vpisanimi v PTI je 
relativni delež dijakov, ki so končali SPI, večji, kot je bil pred desetimi leti. 

Vsaj eden od razlogov za upad vpisa v programe srednjega poklicnega 
izobraževanja je verjetno precej neodvisen od ureditve šolskega sistema. 
Nizko vrednotenje poklicne izobrazbe in dela v teh poklicih je lahko tudi 
odraz pričakovanih dohodkov, ki jih lahko ima v Sloveniji oseba s to vrsto 
izobrazbe. Iz grafa verižnega indeksa plač (slika 3, v prilogi) je razvidna 
povezava med stopnjo izobrazbe in povprečno plačo. Med stopnjama 3 
C in 3 B (nižja poklicna in srednja poklicna izobrazba) na eni ter 3 A 
(srednja strokovna in srednja splošna izobrazba) na drugi strani je jasno 
razvidna hierarhija v prejemkih v prid oseb s pridobljeno srednjo stro-
kovno in srednjo splošno izobrazbo (3 A). Razvidna je tudi uravnilovka 
plač vse do vključno ISCED stopnje 3 B, potem pa sledi prvi skok pov-
prečnih plač prav med ISCED 3 B in 3 A, ti skoki pa se nadaljujejo tudi 
pri prejemkih oseb z naslednjimi višjimi stopnjami izobrazbe (5 B, 5 A). 
Prikazana plačna razmerja lahko prispevajo k razlagi izobrazbenih aspi-
racij slovenskega prebivalstva, saj kažejo očitno prednost višjih stopenj 
izobrazbe, trend občutnejšega višanja plače s pridobljeno naslednjo višjo 
stopnjo izobrazbe pa se prične s pridobljeno srednjo strokovno in srednjo 
splošno izobrazbo. Po drugi strani pa nizka raven dohodka nakazuje tudi 
nevarnost, da se posameznik, ki ni končal več kot poklicne šole, znajde 
na družbenem robu.26 

Ta nevarnost je še večja zaradi dejstva, da se v te programe vpisujejo po-
samezniki z nižjim kulturnim kapitalom. V raziskavi Dejavniki šolske 
uspešnosti avtorji namreč ugotavljajo naslednje: »In kaj je značilno za 
dijakinje in dijake triletnih poklicnih šol? Glede na rezultate naših analiz 
lahko povzamemo sledeč primerjalni profil: so manj intelektualno spo-
sobni in šolsko uspešni, so bolj vezani na pripisovanje vzrokov za lastne 
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neuspehe ali neuspehe zunanjim okoliščinam kot pa lastnim notranjim 
atributom, se bolj obračajo po pomoč tako v družini in krogu prijateljev 
kot tudi na šolo, izkazujejo več problemov v učnem procesu, izstopajo po 
negativni samopodobi, so manj zadovoljni s šolo in navezni nanjo, izhaja-
jo iz družin s signifikantno nižje izobraženimi starši in so manj povezani 
tako z materjo kot očetom. Glede na sliko [4, v prilogi] so pravzaprav 
obrat profila dijakinj in dijakov splošnih ali strokovnih gimnazij.«27 

Vendar pa po drugi strani analize trga dela kažejo izredno povpraševa-
nje ravno po profilih s srednjo poklicno izobrazbo. Povpraševanje po teh 
izobrazbenih profilih je višje od povpraševanja po profilih s srednjo stro-
kovno izobrazbo znotraj vseh področij, razen v kmetijstvu (kmetijski teh-
nik), kemiji (kemijski tehnik), zdravstvu (zdravstveni tehnik) in grafiki 
(grafični tehnik).28 Kot smo že uvodoma zapisali, pa je hkrati v prihodnje 
pričakovati nadaljnje dvigovanje ravni znanja, ki bo potrebno za pridobi-
tev poklicne izobrazbe.

Srednje poklicno izobraževanje torej predstavlja pomemben vir delovne 
sile, hkrati pa se srečuje s številnimi izzivi: delodajalci v Sloveniji opra-
vljanje tega dela vrednotijo izredno nizko, kar verjetno ne deluje spod-
budno pri odločitvah za vpis v te programe. Vanje se vpisujejo predvsem 
dijaki z nižjim kulturnim kapitalom. Čeprav je srednje poklicno izobra-
ževanje namenjeno izhodu na trg dela, dijaki po treh letih ob zaključku 
izobraževanja večinoma ne želijo na trg dela in se večinoma vpisujejo v 
dodatni dvoletni program PTI. V primerjavi z ostalimi državami je prak-
tičnemu izobraževanju v teh programih namenjenega manj časa, čeprav 
je stik z neposrednim delom vodilna ideja prav srednjega poklicnega iz-
obraževanja. Ker ni priporočljivo zmanjševati obsega splošne izobrazbe, 
ki je pomembna tudi z vidika potrebe po doseganju kompetenc za vseži-
vljenjsko učenje, triletni programi ne omogočajo dovolj časa za praktično 
izobraževanje. Ob tem bo nadaljnji razvoj gospodarstva verjetno zahteval 
višje usposobljeno delovno silo tudi na teh področjih.

 Zaključni izpit (ZI) 
 Raziskava je pokazala, da je zaključni izpit kot oblika zaključevanja 
v programih srednjega poklicnega izobraževanja (SPI) in nižjega poklic-
nega izobraževanja (NPI) uveljavljena. V empirični raziskavi o preverja-
nju in ocenjevanju znanja namreč kar 90,6 % učiteljev in 30 oz. 100,0 % 
ravnateljev meni, da naj se SPI zaključi z zaključnim izpitom. Manj, pa 
vendar večina učiteljev (63,2 %) in ravnateljev (16 oz. 53,3 %) meni, da naj 
se tudi NPI zaključi z zaključnim izpitom. Kažejo pa se tudi slabosti za-
ključnih izpitov. Kar 63,8 % učiteljev (12 oz. 42,9 % ravnateljev) si namreč 
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želi, da bi bil izdelek oz. storitev z zagovorom enotno določena za vso 
generacijo. Prav tako večina želi, da bi bili pri pripravi naloge pri izdelku 
oz. storitvi z zagovorom vključeni tudi socialni partnerji (51,1 % učiteljev 
in 16 oz. 53,3 % ravnateljev). Vendar pa kljub temu večina ni naklonje-
na eksternosti zaključnega izpita (za popolno eksternost v NPI je le 18,8 
% učiteljev in 2 (6,9 %) ravnatelja; v SPI pa 18,1 % učiteljev in 2 (6,7 %) 
ravnatelja). 

Deljena so mišljenja glede ustreznosti preverjanja poklicnih kompetenc 
z izdelkom oz. s storitvijo z zagovorom. Dijaki so polarizirani. Učitelji 
večinsko (56,8 %) menijo, da je preverjanje poklicne usposobljenosti di-
jaka z izdelkom oz. s storitvijo z zagovorom delno ustrezen način (takšno 
oceno je podalo 45,3 % dijakov in 11 oz. 36,7 % ravnateljev); ravnatelji 
pa večinsko (19 oz. 63,3 %) ocenjujejo, da je to povsem ustrezen način 
preverjanja poklicne usposobljenosti dijaka (takšno oceno je podalo 43,6 
% dijakov in 41,6 % učiteljev). Verjetno imajo šole z novimi programi 
različne izkušnje.

 Poklicno tehniško izobraževanje (PTI)
 Poklicno tehniško izobraževanje je bilo v Beli knjigi o vzgoji in 
izobraževanju v Republiki Sloveniji (1995) opredeljeno kot nadgradnja 
triletne ali štiriletne poklicne šole in kot izobraževanje, ki je namenjeno 
pripravi na zunanji zaključni izpit (poklicno maturo) in doseganju višje 
praktične, zlasti pa teoretične ravni poklicne izobrazbe.29 Značilnosti izo-
braževalnih programov in cilji izobraževanja, opredeljeni v Izhodiščih za 
pripravo izobraževalnih programov nižjega in srednjega poklicnega izo-
braževanja ter programov srednjega strokovnega izobraževanja, pa višjo 
zahtevnostno raven tovrstnega izobraževanja prav tako poudarjajo.30 

Sistem poklicno tehniškega izobraževanja ima vzporednice tudi v primer-
janih sistemih štirih evropskih držav Finske, Francije, Avstrije in Nemčije. 

V primeru Finske gre za sistem, ki je naravnan na individualno izobraže-
valno pot. Vsaka zaključena srednja šola – tako splošna kot poklicna – v 
splošnem omogoča izobraževanje na terciarni ravni. Finski sistem s svojo 
fleksibilnostjo in z individualno naravnanostjo tako kot slovenski sistem 
3+2 omogoča posamezniku s poklicno izobrazbo dostop do terciarnega 
izobraževanja, vendar pa direktnih podobnosti nismo zasledili.

V Franciji izpostavljamo možnost, ki jo imajo imetniki Brevet d‘Etudes 
professionnelles (BEP) ali Certificat d‘Aptitude professionnelle (CAP), to je 
potrdilo o poklicni izobrazbi, ki so si jo pridobili po šolskem ali vajeniškem 
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sistemu. Prav tako kot slovenskim imetnikom zaključnega izpita po 3 letih 
poklicnega šolanja jim je omogočeno nadaljevanje šolanja na višji stopnji. 
V Franciji je to dveletno šolanje poklicni bakalaureat, ki omogoča nadalje-
vanje šolanja na višji ravni (neuniverzitetni programi višjih tehniških šol). 
Po podatkih iz leta 2002 je 19,9 % imetnikov poklicnega bakalaureata ne-
posredno nadaljevalo šolanje na višji stopnji. Ne gre za direktno paralelo 
s slovenskim poklicno tehniškim izobraževanjem, saj poklicna matura, ki 
jo je možno pridobiti znotraj tega izobraževanja, omogoča tako vstop na 
višje strokovne kot tudi na visoke strokovne šole. Pri tem pa je odstotek 
imetnikov poklicne mature, ki nadaljuje šolanje na višji stopnji, bistveno 
večji. V Sloveniji je to dveletno poklicno tehniško izobraževanje, ki prav 
tako omogoča nadaljevanje izobraževanja na terciarni ravni. 

V Avstriji so ekvivalent našim triletnim poklicnim šolam Berufschule ali 
Berufsbildende mittlere Schule. Na obeh tipih šol dijaki pridobijo poklic-
no izobrazbo in s tem možnost takojšnjega vstopa na trg dela. Z uvedbo 
mehanizmov izbirnih predmetov in notranje diferenciacije pa se tem di-
jakom omogoča opravljanje Berufsreifeprüfung, ki omogoča vstop v ter-
ciarno izobraževanje. Berufsreifeprüfung lahko sicer opravlja tudi vsak, 
ki je uspešno zaključil Berufschule ali Berufsbildende mittlere Schule. V 
okviru izobraževanja odraslih pa se lahko vsi, ki so že zaključili Berufsc-
hule ali Berufsbildende mittlere Schule, tudi pripravijo na opravljanje Be-
rufsreifeprüfung. Prav slednje je primerljivo z dveletnimi poklicnim in 
tehniškim izobraževanjem kot pripravo na opravljanje poklicne mature, 
ki omogoča vstop v terciarno izobraževanje.

V Nemčiji predstavlja Berufsoberschule direktno primerjavo s poklicno 
tehniškim izobraževanjem. V obeh primerih gre za dveletno izobraževa-
nje, pri tem je pogoj vsaj 12 let šolanja. Razlika je v tem, da je v Nemčiji 
pogoj 10-letna šolska obveznost in vsaj 2 leti že uspešno opravljenega po-
klicnega izobraževanja, v Sloveniji pa je pogoj 9-letna šolska obveznost 
in 3 leta uspešno opravljenega poklicnega izobraževanja. Prav tako kot v 
Sloveniji pa zaključek tega izobraževanja v Nemčiji omogoča neposreden 
vstop v terciarno stopnjo izobraževanja. 

Ključno vprašanje je, ali program PTI še dosega prej navedene zastavljene 
cilje. Razmerje med številom vseh vpisanih v srednje poklicno izobraže-
vanje in v poklicno tehniško izobraževanje se je od šolskega leta 1998/99 
do šolskega leta 2009/10 spremenilo iz 5 : 1 na 2 : 1.

V tem smislu lahko govorimo o tem, da je poklicno tehniško izobraže-
vanje postalo množično. Podatki iz raziskave kažejo, da večina učiteljev 
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(70,2 %) in delodajalcev (64,7 %), ne pa tudi ravnateljev (17 oz. 45,9 %) 
meni, da strokovna usposobljenost dijaka, ki zaključi 4-letno srednje 
tehniško in strokovno izobraževanje (SSI), in dijaka, ki najprej zaključi 
3-letno srednje poklicno izobraževanje (SPI) in nato dvoletno poklicno 
tehniško izobraževanje (PTI), ni enaka. 

Podatki kažejo, da poklicno maturo po programu poklicno tehniškega 
izobraževanja po dveh letih uspešno opravi le nekaj več kot polovica vpi-
sanih in uspešnost pada – ob tem, da se število vpisanih dijakov v progra-
me PTI od sredine desetletja naprej zmanjšuje. V šolskem letu 2004/2005 
je poklicno maturo opravilo okrog 58 % vseh dijakov, ki so se v prejšnjem 
šolskem letu prvič vpisali v 1. letnik PTI, v šolskem letu 2008/2009 pa 
okrog 51 % dijakov, ki so se v prejšnjem šolskem letu prvič vpisali v 1. 
letnik PTI (preglednica 4, v prilogi).

Še podrobnejša analiza pa pokaže, da so med dijaki, ki opravljajo poklic-
no maturo, občutne razlike v uspehu glede na to, ali so se predhodno iz-
obraževali po programih poklicno tehniškega ali pa srednjega strokovne-
ga izobraževanja. Primerjava negativnih in odličnih ocen, doseženih na 
poklicni maturi na pomladanskem roku pri 1. in 3. maturitetnem izpitu 
v letu 2005 kaže, da je bil delež dijakov programov poklicno tehniškega 
izobraževanja, ki so dosegli nezadostno oceno, v povprečju dvakrat višji 
od deleža teh dijakov iz programov srednjega strokovnega izobraževanja. 
Pri doseganju odlične ocene je bilo stanje ravno obratno, dijakov poklic-
no tehniškega izobraževanja, ki bi dosegli odlično oceno, je bilo namreč 
dvakrat manj od dijakov srednjega strokovnega izobraževanja. Če te po-
datke primerjamo z rezultati iz leta 2010 ugotovimo, da se je razmerje še 
poslabšalo na škodo dijakov poklicno tehniškega izobraževanja (trikrat 
več negativnih ocen pri 1. in 3. predmetu in štirikrat manj odličnih ocen 
pri 1. in 3. predmetu) (preglednica 5 in 6, v prilogi).

Poklicno tehniško izobraževanje, ki je bilo prvotno mišljeno kot izobra-
ževanje, namenjeno doseganju višje praktične, zlasti pa teoretične ravni 
poklicne izobrazbe na ravni srednjega strokovnega izobraževanja, je po-
stalo množično. Hkrati pa analize kažejo, da dijaki v programih poklic-
nega-tehniškega izobraževanja dosegajo nižji uspeh v primerjavi z dijaki 
srednjega strokovnega izobraževanja. Uspeh dijakov poklicno tehniškega 
izobraževanja na pomladanskem roku kaže, da opravi poklicno maturo 
precej manj dijakov, kot bi sicer pričakovali, hkrati pa ti dijaki na poklicni 
maturi v povprečju dosegajo precej nižje rezultate kot njihovi kolegi iz 
programov srednjega strokovnega izobraževanja. Izobrazbeni standard 
sicer dosegajo tako eni kot drugi, vendar na podlagi rezultatov sklepamo, 
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da je znanje nižje pri dijakih poklicno tehniškega izobraževanja. Vsi ti 
podatki upravičujejo dvom, ali poklicno tehniško izobraževanje v teh 
okoliščinah še lahko dosega svoje cilje. Dijaki, ki opravijo poklicno ma-
turo po teh programih, se v celoti izobražujejo najmanj pet let (najprej tri 
in potem še dve leti), splošni rezultat izobraževanja v petletnem sistemu 
pa je nižji kot pri vpisanih v štiriletne programe strokovnega izobraževa-
nja. Sistemska rešitev 3 + 2 s programi PTI, ki naj bi nastali zaradi načel 
pravičnosti, načela pozitivne diskriminacije31 in predvsem zaradi načela 
vseživljenjskosti izobraževanja,32 so se pretvorili v del sistema, ki svojih 
prvotnih vlog ne uresničuje več. Ker je množičen, kar omogoča tudi od-
prava meril za prehod absolventov poklicnih šol v poklicno tehniško izo-
braževanje, ne uresničuje več funkcije, da predstavlja možnost, ki je bila 
ustvarjena predvsem za kakovostne absolvente poklicnih šol, ki bi se v te 
programe vpisali po vstopu v delo in bi želeli nadgraditi poklicno kariero, 
ne da bi se jim bilo treba vpisati v začetek strokovnega šolstva.33 Lah-
ko domnevamo, da nižji dosežki v znanju dijakov, ki pridejo iz triletnih 
poklicnih programov, ob zaključku šolanja po programih poklicno teh-
niškega izobraževanja pa opravljajo poklicno maturo, ob vsem naštetem 
dolgoročno potiskajo sistem v smer nižanja ravni zahtevnosti poklicne 
mature. Ob tem pa dijake, ki končajo triletne poklicne programe, ki naj 
bi jih vodili na trg dela, ta sistemska rešitev preusmeri iz pridobljenega 
poklica v strokovno izobraževanje. Triletne poklicne šole, ker je pojav 
množičen, tako služijo predvsem kot pripravljalnica za pridobitev sre-
dnje strokovne izobrazbe, temu pa so sicer namenjeni programi štirile-
tnih strokovnih šol. Lahko sklenemo, da poklicno tehniško izobraževanje 
v sedanji obliki ne služi več svojemu namenu.

Za opisane probleme je treba poiskati bistveno drugačno rešitev. Kriteriji 
za vpis v PTI so bili enkrat že odpravljeni, zato tudi ni verjetno, da bi mo-
rebitna ponovna vpeljava kriterijev za vpis, ki bi lahko te negativne pojave 
deloma preprečevali, zdržala preizkus časa. V obstoječih družbenih pogo-
jih v Sloveniji PTI kot sistemska rešitev dijakom predvsem omogoča, da 
ostajajo v izobraževalnem sistemu. Ali se dijaki vpišejo v program zaradi 
lastnega interesa, da si pridobijo višjo stopnjo izobrazbe ali bolj primerno 
kvalifikacijo, lahko postane sekundarno vprašanje, saj imajo zaradi zmanj-
ševanja števila dijakov v celotnem sistemu poklicnega in strokovnega tudi 
same šole materialni interes, da imajo čim več dijakov v programih PTI. To 
pa z vidika učinkovitega delovanja celotnega sistema ni ustrezno. Čeprav 
so lahko razlogi, da se je izobraževanje v dvoletnem poklicno tehniškem 
izobraževanju tako radikalno spremenilo v svojih funkcijah, vsaj deloma 
tudi izven samega šolskega sistema, problem potrebuje sistemski odgovor v 
šolskem sistemu. Tega je treba bolje prilagoditi novim okoliščinam.
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Treba je upoštevati, da sedanje triletno poklicno izobraževanje z do sedaj 
uveljavljenim deležem splošnoizobraževalnih predmetov po mnenju de-
lodajalcev ne zagotavlja ustrezne poklicne usposobljenosti. Prav tako ne 
bo mogoče preprosto odpraviti dejstva, da se v poklicno izobraževanje 
vključujejo pretežno dijaki z manjšim kulturnim kapitalom, manj moti-
virani za učenje, s slabšimi učni navadami in dosežki v osnovni šoli. Tako 
ni treba odgovoriti le na vprašanje doseganja ustrezne praktične uspo-
sobljenosti za poklic, pač pa tudi, kako je v teh pogojih mogoče dosegati 
cilje, ki so opredeljeni v splošnoizobraževalnem delu programov. Ob tem 
primerjava z drugimi sistemi poklicnega izobraževanja v primerjanih 
evropskih državah pokaže, da je naše triletno poklicno izobraževanje 
prekratko. Rešitev je torej v podaljšanju triletnega poklicnega izobraže-
vanja za eno leto. Treba je izboljšati praktično usposobljenost dijakov za 
opravljanje poklica, vendar tudi kakovost pridobljene splošne izobrazbe, 
kar je pomembno tudi z vidika usposabljanja za vseživljenjsko učenje, 
z zagotavljanjem dodatnih kompetenc povečati atraktivnost srednjega 
poklicnega izobraževanja in upoštevati tudi okvire splošnega delovanja 
slovenskega šolskega sistema, kar vse govori v prid podaljšanja programa 
za eno leto.

Povečan obseg praktičnega usposabljanja bi zagotovil boljšo zaposljivost 
in omogočil tesnejše vezi z bodočimi delodajalci. Kot eden od ukrepov 
proti nadaljnjemu upadanju vpisa v srednje poklicno izobraževanje so 
potrebne dodatne kompetence, ki bi naredile poklicne šole bolj atraktiv-
ne pri zaposlovanju in pri nadaljnjih možnostih izobraževanja. Dodatne 
kvalifikacije, ki bi jih dijaki pridobili v podaljšanem času na štiri leta, bi 
bolje usposobile mlade za samozaposlitev, za zaposlitev na sorodnih po-
dročjih in pri mojstrskem izobraževanju.

Rešitev pa mora biti takšna, da tudi tistim, ki se šolajo za poklic in vstop 
na trg dela, omogoča prehod na višje stopnje izobraževanja. Sedanje pri-
tiske ob prehodu na višjo raven izobraževanja je mogoče odpraviti tako, 
da se že znotraj izobraževalnega programa glede na izkazano znanje in 
interes dijakov pripravljajo bodisi za trg dela bodisi za napredovanje na 
višjo stopnjo šolanja. To je mogoče izvesti tako, da se po drugem letniku 
znotraj programa prične ločevati dijake z večjimi ambicijami po nadalj-
njem izobraževanju in z boljšimi rezultati pri splošnoizobraževalnih in 
strokovnih predmetih in tiste, ki so boljši pri praktičnih veščinah in zna-
nju. V takšnem sistemu se odločitve, ki odločajo o nadaljnji karieri, prič-
nejo že dve leti pred koncem izobraževanja, posledice izkazanega znanja 
in odločitev dijaka so vnaprej znane in transparentne.
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Kljub delno ločenim izobraževalnim usmeritvam je pomembno, da 
ima program enoten zaključek šolanja v tem, da dijaki izpolnijo po-
goje za pridobitev ustrezne kvalifikacije oziroma si pridobijo poklicno 
usposobljenost.

Rešitve torej morajo omogočiti, da vsi končajo SPI z zaključnim izpitom 
in izpolnijo pogoje za pridobitev ustrezne kvalifikacije oziroma si prido-
bijo poklicno usposobljenost. Za to morajo opraviti uspešno izobraževa-
nje po programu, ki obsega tudi določen obseg praktičnega izobraževanja 
(z večjim delom praktičnega usposabljanja z delom). Nekateri si lahko 
pridobijo še dodatne kvalifikacije in usposobljenosti, drugi pa bodo pri-
pravljeni na kvalifikacijske izpite, ki jim bodo odprli vrata v višje strokov-
no izobraževanje.

Rešitev ne bo imela večjih finančnih posledic oziroma bo uvedla določen 
prihranek, saj v sedanjem sistemu okrog 75 % do 80 % generacije, ki za-
ključi triletno izobraževanje, nadaljuje v poklicno tehniškem izobraževa-
nju (3+2), torej se dejansko izobražuje 5 let (preglednica 3, priloge).

Uresničitev cilja dveh nivojev zahtevnosti znanja v izobraževalnem pro-
gramu SPI lahko dosežemo z zunanjo diferenciacijo dijakov v 3. in 4. le-
tniku. Za izvedbo zunanje diferenciacije zagotovimo dodaten obseg ur po 
izvedbenem kurikulu v tretjem in četrtem letniku. Zunanja diferenciacija 
dijakov je izvedena na osnovi doseženega standarda znanja v 2. letniku 
programa. Dijaki SPI se v 3. letniku razdelijo v dve smeri: v prvi je večji 
poudarek na praktičnem usposabljanju dijakov in pripravi na zaposlitev 
po zaključku SPI, v drugi pa na pridobivanju znanj, ki so potrebna za 
nadaljnje izobraževanje.

V prvi skupini je zagotovljen:
•	 povečan obseg ur za dosego ciljev izobraževalnega programa v 

splošnem delu;
•	 povečan obseg ur za dosego ciljev strokovne usposobljenosti;
•	 povečan obseg praktičnega usposabljanja pri delodajalcu;
•	 zagotovljen odprti del kurikula.

V drugi skupini je zagotovljen:
•	 povečan obseg za uresničitev zahtevnosti ravni splošnih znanj 

(materni jezik, tuji jezik, matematika, družboslovje);
•	 ohranitev standarda praktičnega pouka, kot je v dosedanjih SPI 

programih;
•	 povečan obseg ur za poglobljena znanja strokovnih vsebin;
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•	 enak obseg praktičnega usposabljanja pri delodajalcu, kot je v do-
sedanjih SPI programih;

•	 zagotovljen odprti del kurikula.

Iz analize vseh podatkov utemeljujemo, da s predlogom podaljšanja iz-
obraževanja SPI na 4 leta in izpeljavo zunanje diferenciacije dosežemo 
cilje predloga, hkrati pa ne zmanjšujemo obsega pedagoškega procesa, 
pričakovati pa je večjo učinkovitost sistema.

Šole bodo svoje dosedanje kapacitete s + 2 preusmerile v en letnik več za 
vso vpisano generacijo v SPI, odprle bodo večje možnosti za nekatere iz-
birne module za nove kvalifikacije ali kompetence, v večji meri bodo tudi 
poskrbele za morebitne prestope med izobraževanjem, bolje bodo defini-
rale priznavanje že pridobljenega znanja, za bolj motiviran del generacije 
v SPI bodo organizirale pripravo na kvalifikacijske izpite iz predmetov 
poklicne mature. Z definiranjem eksternega dela poklicne mature bodo 
postavile standard, ki se ne bo zniževal.

Odpira se možnost nadaljevanja v višje strokovno izobraževanje, če se 
opravi ustrezne predmete poklicne mature. Krepi se vertikalna poveza-
nost srednjega in višjega strokovnega izobraževanja z okrepljenim po-
ukom temeljnega strokovno teoretičnega predmeta. Doseženi uspeh v 
drugem letniku in kvalifikacijski izpiti, ki so eksterni, zagotavljajo, da se 
bodo lahko vključevali v višje šole le dijaki, ki bodo imeli ustrezne spo-
sobnosti za višješolski študij.

Ob podaljšanju srednjega poklicnega izobraževanja na štiri leta bi bilo 
treba poiskati organizacijske možnosti, da se primerno izmenjavata šol-
ski pouk s praktičnim izobraževanjem – še zlasti s praktičnim usposa-
bljanjem z delom. Povezovati je treba splošna znanja s strokovnimi in 
s praktičnim poukom in izkoristiti možnosti, ki jih nudita modularna 
zgradba programov in izbirnost. 

Podaljšanje srednje poklicne šole na štiri leta pomeni doseganje štirile-
tnega izobraževanja za vso generacijo (z izjemo diplomantov dvoletnega 
programa NPI), ne da bi bilo treba zniževati raven zahtevnosti poklicne 
mature ali splošne mature.

Zaključni izpit ob končani srednji poklicni šoli bi odpiral možnosti za dosega-
nje višjih stopenj izobrazbe z mojstrskim izpitom (po doseženi triletni praksi 
v delovnem procesu), možnost prestopa v srednje strokovno izobraževanje 
med izobraževanjem ali po njem, nova bi bila možnost za neposreden vpis 
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v višje strokovno izobraževane v določeni stroki ali v strokovnem področju, 
odprta bi bila možnost za pripravo na splošno maturo v maturitetnem tečaju. 
Take možnosti poznajo tudi v drugih sistemih (v Avstriji poznajo tehnika brez 
mature in tehnika z maturo; izobraževanje tehnika z maturo traja leto dlje).

Vključevanje delodajalcev v proces oblikovanja odprtega kurikula in infor-
miranje delodajalcev o pomenu odprtega kurikula kaže pospešiti in okrepiti.

2.4 razlogi za spreminjanje strokovnega izobraževanja: 
srednje strokovno izobraževanje (SSI), poklicna matura 
in poklicni tečaj

 Srednje strokovno izobraževanje traja 4 leta in se zaključi s po-
klicno maturo. Z zakonom o poklicnem in strokovnem izobraževanju je 
določeno, da se s srednjim strokovnim izobraževanjem pridobi od 240 do 
300 kreditnih točk. Odvisno od programa obsegajo splošno izobraževalni 
predmeti od 2.075 ur oz. 97 kreditnih točk (fotografski tehnik) do 2415 
ur oz. 114 kreditnih točk (ekonomski tehnik); strokovni moduli od 1.462 
ur oz. 79 kreditnih točk (ekonomski tehnik) do 1.768 ur oz. 90 kreditnih 
točk (fotografski tehnik). Praktično usposabljanje z delom pri delodajal-
cu je odvisno od izobraževalnega programa, traja pa med 4 tedni oz. 152 
ur oz. 6. kreditnimi točkami (ekonomski tehnik) in 10 tedni oz. 380 ur oz. 
14. kreditnimi točkami (tehnik steklarstva). Preprost izračun pokaže, da 
je razmerje med splošnim delom, strokovnim delom in prakso v podje-
tjih okrog 60 % – 36 % – 4 %.

Primerljivi programi, ki usposabljajo hkrati za trg dela in za nadaljevanje 
šolanja na terciarni stopnji trajajo npr. v Avstriji 5 let, vsebujejo pa splošni 
in strokovni del ter prakso v podjetjih. Slednja traja od 4 – 24 tednov, 
odvisno od izobraževalnega programa. V Franciji je s srednjim strokov-
nim izobraževanjem primerljivo izobraževanje z zaključkom tehniški ba-
kalureat, ki traja 3 leta, vsebuje pa več splošnih vsebin in manj prakse v 
podjetjih. Prehodnost na terciarno izobraževanje je 78,5 %.

Prehodnost dijakov srednjega strokovnega izobraževanja na terciarno iz-
obraževanje pa je v Sloveniji še bolj izrazita. V šolskem letu 2009/2010 
se je vpisalo 93,5 % poklicnih maturantov, ki so v celoti prvič uspešno 
opravili poklicno maturo, v visokošolske študijske programe. Po pri-
dobljenih podatkih je bilo namreč v tem študijskem letu v 1. letnik vi-
sokošolskih študijskih programov vpisanih 8725 študentov. Na podlagi 
poročil državnega izpitnega centra pa ugotavljamo, da je 9330 uspešnih 
mladih, ki so poklicno maturo opravili v celoti prvič v zimskem roku 
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2008, spomladanskem roku 2009 in jesenskem roku 2009. Če 8725 štu-
dentom, vpisanih v 1. letnik, dodamo še vpisane poklicne maturante v 
višje strokovne šole, pa je delež poklicnih maturantov, ki nadaljuje šola-
nje na terciarni stopnji, skoraj 100 %.34 

Povpraševanje po delovni sili s srednjo strokovno izobrazbo pa je precej 
nižje v primerjavi z velikim povpraševanjem po profilih s srednjo poklic-
no izobrazbo. Izjema so že omenjeni kmetijski tehnik, kemijski tehnik, 
zdravstveni tehnik in grafični tehnik. V tem smislu je velika prehodnost v 
terciarno izobraževanje usklajena s položajem na trgu dela.

 Poklicna matura (POM) in poklicni tečaj
Po rezultatih raziskave je poklicna matura primeren način zaključevanja 
v srednjem strokovnem, poklicno tehniškem izobraževanju in pri poklic-
nem tečaju. Rezultati vprašalnika o ocenjevanju in zaključevanju namreč 
kažejo, da kar 73,5 % učiteljev in 27 oz. 87,1 % ravnateljev ocenjuje, da 
je poklicna matura primeren način zaključevanja programov srednjega 
strokovnega izobraževanja. Podoben odstotek zasledimo pri programih 
poklicno tehniškega izobraževanja, kjer poklicno maturo kot primerno 
ocenjuje 84,2 % učiteljev in 28 oz. 93,3 % ravnateljev. Pri poklicnih tečajih 
61,5 % učiteljev in 28 oz. 90,3 % ravnateljev ocenjuje poklicno maturo kot 
ustrezen zaključek izobraževanja. Zanimivo pa je, da kar 33,4 % anketi-
ranih učiteljev meni, da se PT lahko zaključi brez posebnega zaključka.

Poklicna matura preverja poklicno usposobljenost in splošne kompeten-
ce ter pripravlja za nadaljnje izobraževanje. Tej dvojnosti šole pripisujejo 
velik pomen, kar potrjujejo tudi rezultati raziskave: 65,8 % učiteljev in 23 
oz. 79,3 % ravnateljev je odgovorilo, da mora poklicna matura preveriti, 
ali je dijak sposoben opravljati poklic in nadaljevati šolanje. Dijaki po-
klicne mature ne prepoznavajo v tem smislu (le 30,0 % dijakov meni, da 
mora POM preverjati poklicno usposobljenost in splošne kompetence). 
Jih pa po drugi strani 42,4 % meni, da je namen poklicne mature preve-
riti, ali je dijak sposoben opravljati poklic (enako je odgovorilo 22,2 % 
učiteljev in 3 oz. 10,3 % ravnateljev).
 
Zadnja leta je zaradi interesa po nadaljevanju šolanja v terciarnem izo-
braževanju šel razvoj POM izraziteje v smeri zaključka kot vstopa v na-
daljnje izobraževanje. Za potrebe vpisa v višjo ali visoko strokovno šolo 
zadostuje uspešno opravljena poklicna matura, za vpis na univerzo pa je 
na poklicni maturi treba opravljati še dodaten maturitetni predmet splo-
šne mature. Kot smo že pokazali, praktično vsa generacija, ki opravi po-
klicno maturo, nadaljuje izobraževanje na terciarni ravni.
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Hkrati je iz preglednice 8 (v prilogi) razvidno, da se povečuje delež tistih 
poklicnih maturantov, ki opravljajo dodatni maturitetni predmet. Ven-
dar pa iz podatkov o opravljanju dodatnega maturitetnega predmeta sle-
di tudi zmanjševanje odstotka tistih kandidatov, ki ga uspešno opravijo. 
Slednje lahko kaže na težave v zvezi z ustreznostjo priprav na opravljanje 
dodatnega maturitetnega predmeta. 

Možnost opravljanja petega predmeta za izpolnitev pogojev za vpis v 
univerzitetno izobraževanje je vzpostavilo nepravičen položaj med matu-
ranti splošne mature in maturanti poklicne mature z opravljenim petim 
predmetom splošne mature. Obe maturi na več področjih nista primer-
ljivi: razlika je v standardih znanja, ki se preverjajo pri temeljnih splošnih 
predmetih, v tem, da lahko dijak pri poklicni maturi izbira med opravlja-
njem mature iz matematike ali iz tujega jezika, strokovni predmet in iz-
delek oziroma storitev pa imata interni značaj. To v primeru selekcijskih 
postopkov pri vpisu na univerzitetne programe postavlja absolvente SSI 
in absolvente gimnazijskih programov v neenakopraven položaj, ki ga bi 
bilo treba korigirati. Približevanje poklicne mature splošni maturi ni smi-
selno, ker bi pomenilo tudi programsko približevanje, kar pa ni ustrezna 
rešitev, saj bi vodilo v spreminjanje srednjega strokovnega izobraževa-
nja v obliko strokovne gimnazije z opuščanjem zagotavljanja izobraz-
be za opravljanje nekaterih zahtevnejših poklicev na področju storitev 
(zdravstvo, predšolska vzgoja, administracija) ali tehnike (mehatronika, 
informatika, elektrotehnika, lesarstvo …). Zanje so potrebni temeljito te-
meljno splošno znanje (tuji jezik, družboslovni predmeti, informatika), 
še zlasti pa kompetence za opravljanje nalog pri vodenju manjših skupin, 
kontroli kakovosti dela, pripravi dela itd. 

Kot smo že navedli (slika 2), dolgoročne projekcije izobrazbene strukture 
zaposlenih v EU kažejo, da bo delež zaposlenih s srednjo izobrazbo tudi v 
prihodnje dokaj stabilen, to je okrog 50 %. Srednjo strokovno šolo je treba 
razvijati kot srednjo šolo z jasnim ciljem priprave na poklicno delo, ki pa 
odpira možnosti za vključitev v višje in visoko strokovno izobraževanje, 
pot v univerzitetno izobraževanje pa je odprta prek opravljanja določenih 
predmetov v okviru splošne mature ali maturitetnega tečaja.

Mnenje učiteljev, delodajalcev in ravnateljev o tem, ali je strokovna 
usposobljenost dijaka, ki zaključi 4-letno srednje tehniško in strokovno 
izobraževanje, in dijaka, ki najprej zaključi gimnazijo in nato enoletni 
poklicni tečaj, enaka, je skoraj enotno. Večina učiteljev (84,9 %), deloda-
jalcev (85,7 %) in ravnateljev (28 oz. 82,4 %) meni, da strokovna usposo-
bljenost primerjanih dijakov ni enaka. 
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 Višje strokovno izobraževanje (VSI)
 V strukturi delovne sile v sodobno organizirani proizvodnji se ka-
žejo tudi potrebe po nadgradnji poklicnega izobraževanja na višji stopnji. 
Take rešitve poznajo mnogi sistemi poklicnega izobraževanja v razvitih 
evropskih državah (npr. Francija, Nizozemska, Švedska). To izobraževanje 
je zaradi posebnih značilnosti in pogojev dela organizirano kot vzpore-
dnica visokošolskega izobraževanja in ne kot njegov sestavni del. Zato se 
razvija višje strokovno izobraževanje za pripravo na strokovno zahtevno 
operativno delo predvsem v organizaciji, pripravi in kontroli procesov dela.

Podlago za ustanovitev višjih strokovnih in poklicnih šol predstavlja bela 
knjiga iz leta 1995. Višje strokovne šole trajajo dve leti in niso visokošol-
ske ustanove. Niso omejene le na tehnične poklice, omogočajo pa po-
globljen študij določenega poklicnega področja na vseh področjih dela. 
Izobraževalni program je naravnan na takojšen vstop na trg dela. Kot sle-
di iz preglednice 7 (v prilogi), je vpis v višje strokovne šole od njihovega 
nastanka rasel, rast pa se je v zadnjih petih letih nekoliko ustalila.

Zanimivo je razmerje med številom rednih in izrednih študentov, kar 
kaže na to, da je veliko udeležencev teh izobraževalnih programov že 
zaposlenih. Slednje potrjuje visoko stopnjo povezanosti med programi 
višjih strokovnih šol in trgom dela. 

2.5  organizacija in izvedba poklicnega izobraževanja  
na nacionalni ravni

 Socialno partnerstvo
  V primerljivih državah poznajo tri vrste ukrepov za spodbujanje 
delodajalcev:
•	 z ukrepi davčne politike;
•	 s subvencioniranjem učnih mest (Nemčija, Avstrija);
•	 s skladi, v katere vplačujejo vsi zaposleni in delodajalci, iz njih pa 

dobijo spodbude tisti, ki izvajajo praktično usposabljanje.

V naših razmerah ni verjetno, da bi dosegli družbeno soglasje za posebne 
davčne olajšave, saj je uveljavljena visoka splošna olajšava – tudi zaradi 
vlaganj v izobraževanje. Večletnim predlogom OZS za davčne olajšave 
za delodajalce z učnimi mesti pristojno ministrstvo ni prisluhnilo. Prav 
tako ni verjetno, da bi delodajalci sprejeli odločitev o dodatnem davku 
oziroma prispevku za oblikovanje sklada, v katerega bi vplačevali vsi za-
posleni in vsi delodajalci, iz sklada pa bi dobili spodbudo tisti, ki bi izva-
jali praktično usposabljanje za dijake in študente. Zato je najprimernejša 
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rešitev, da se izkoristijo možnosti za spodbude delodajalcev iz sredstev 
Evropskega socialnega sklada. Ta je pravzaprav namenjen prav temu, da 
se doseže večja primerljivost tudi izobraževalne funkcije podjetij v vseh 
državah članicah EU. Tudi v državah članicah EU, kjer je ta funkcija moč-
no razvita in ima dolgo tradicijo (Nemčija), spodbujajo delodajalce, da 
odpirajo nova učna mesta ter angažirajo svoje materialne možnosti in 
človeške vire.

3 tEmEljNA NAčElA  
SIStEmA PoklIcNEgA IzoBrAžEVANjA

 Načelo socialnega partnerstva – temeljno načelo poklicnega 
 in strokovnega izobraževanja
 Temeljno načelo urejanja in izvajanja poklicnega in strokovnega 
izobraževanja v Sloveniji je socialno partnerstvo. To pomeni, da sistem-
ska ureditev tega dela izobraževalnega sistema izhaja iz načela, da je treba 
pri poklicnem in strokovnem izobraževanju usklajevati interese deloda-
jalcev, delojemalcev in ministrstev. Delodajalci pričakujejo, da bodo iz 
sistema poklicnega in strokovnega izobraževanja dobili na trg dela ustre-
zno usposobljene bodoče sodelavce, pa tudi že zaposlene je treba vedno 
znova usposabljati za doseganje konkurenčnosti na globalnih trgih. De-
lojemalci, organizirani v sindikatih, bi morali biti zainteresirani, da bi jim 
izobraževalni sistem zagotavljal dovolj splošnih in temeljnih znanj, s ka-
terimi bi lahko uresničevali svoje izobraževalne ambicije, pa tudi poklic-
na in strokovna znanja, ki bi jim omogočala konkurenčnost pri iskanju 
zaposlitve, oziroma ustrezna znanja za ustvarjanje lastnih delovnih mest. 
Ministrstva so v tem soočenju interesov nosilec širšega interesa države, 
da se uresniči koncept vseživljenjskega učenja, da se zagotavljajo ustre-
zna splošna znanja, potrebna za razvoj zavesti o nacionalni pripadnosti, 
občutljivost za uresničevanje človekovih pravic, enakosti med spoloma, 
za razvoj sposobnosti za življenje v demokratični družbi, za strpnost, mi-
roljubno sožitje in spoštovanje soljudi, za varovanje okolja in naravne ter 
kulturne dediščine. V tem trikotniku naj bi se iskale ustrezne sistemske, 
programske in organizacijske rešitve, uravnotežile naj bi se pragmatične 
potrebe in dolgoročne zahteve razvoja gospodarstva in države. 

Princip socialnega partnerstva mora biti upoštevan pri načrtovanju, pro-
gramiranju in pri izvajanju poklicnega ter strokovnega izobraževanja. V 
socialnopartnerskem dialogu morajo delodajalci skupaj z drugimi par-
tnerji opredeliti poklicne zmožnosti (kompetence), ki so potrebne za 
opravljanje določenega poklica ali poklicne dejavnosti. Pri tem ne gre 
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zgolj za opredeljevanje povsem specifičnih poklicnih znanj in spretnosti, 
ampak za široko pojmovanje zmožnosti, ki obsegajo generična (splošna) 
znanja, strokovno specifična poklicna znanja in spretnosti, pa tudi razvoj 
nekaterih osebnostnih lastnosti, ki so nujne za timsko delo, za odnose 
med sodelavci, do strank, pri reševanju zapletenih problemov ali situacij.35

V našem sistemu se načrtovanje poklicnega in strokovnega izobraževanja 
uresničuje z izdelavo in usklajevanjem poklicnih standardov.36 Pri tem so 
pristojnosti razporejene tako, da se na pobudo za pripravo poklicnega 
standarda vključi Center Republike Slovenije za poklicno izobraževanje, 
ki na podlagi dogovorjenih metodologij ugotovi utemeljenost pobude in 
opravi ustrezne strokovne naloge. Nato pride do socialnopartnerskega 
dialoga, v katerem igrajo pomembno vlogo zbornice, združenja deloda-
jalcev, sekcije obrtnikov, ministrstva. Strokovni svet Republike Slovenije 
za poklicno in strokovno izobraževanje, ki ga po socialnopartnerskem 
principu imenuje Vlada, presodi rezultate strokovnega dela in usklaje-
vanj, nato pa predlaga ministru, pristojnemu za delo, sprejem poklicnega 
standarda.37 

Drugo področje socialnopartnerskega dialoga v poklicnem in strokov-
nem izobraževanju je programiranje.38

Tretje področje socialnopartnerskega sodelovanja pa je izvajanje poklic-
nega in strokovnega izobraževanja.39 

 Načelo vseživljenjskega učenja v poklicnem 
 in strokovnem izobraževanju 
 Vseživljenjsko učenje v poklicnem in strokovnem izobraževanju je 
eno tistih načel, ki odločilno posega v programsko podobo in organiza-
cijsko izvedbo poklicnega in strokovnega izobraževanja. Evropska komi-
sija je v Memorandumu o vseživljenjskem učenju oktobra 2000 zapisala: 
»Vseživljenjsko učenje ni več samo en vidik izobraževanja in usposablja-
nja; postati mora vodilno načelo za ponudbo in udeležbo v celotnemu 
kontinuumu učnih vsebin. V prihajajočem desetletju mora udejanjiti to 
vizijo. Vsi tisti, ki živijo v Evropi, bi morali brez izjeme imeti enake mo-
žnosti, da se prilagodijo zahtevam družbenega in gospodarskega življenja 
in da aktivno sodelujejo pri oblikovanju evropske prihodnosti.«

V poklicnem in strokovnem izobraževanju predstavlja načelo vseživljenj-
skega učenja imperativ, da gradimo sistem poklicnega in strokovnega iz-
obraževanja, ki zagotavlja enotnost sistema mladine in odraslih. To pa ne 
sme pomeniti, da se izobraževalni programi le prilagajajo odraslim, tako 
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da se iz njih izpustijo nekateri elementi, ampak, da se v vsem sistemu za-
gotovijo individualne izobraževalne poti, da se uveljavi večja izbirnost in 
da se v celotnem sistemu uveljavi priznavanje predhodno pridobljenega 
znanja – tudi neformalnega. Kreditni sistem je eno od orodij, ki lahko 
prispeva k uresničevanju tega načela.

Za mladino in odrasle se uveljavljajo isti standardi znanja, dosegajo ena-
ke poklicne kompetence in učne dosežke se ocenjuje na podlagi enakih 
kriterijev. 

 Načelo različnih poti do istega cilja
 Družbeni in gospodarski razvoj terjata od državljanov stalno pri-
lagajanje in dejavno vključevanje v delovne procese ter graditev lastne 
poklicne kariere. Čedalje bolj pomembno je vključevanje v stalno stro-
kovno izpopolnjevanje in sledenje novostim na določenem poklicnem 
področju. Število poklicev, ki niso več regulirani, se povečuje. Na trgu 
dela je poleg formalne izobrazbe kot pogoja za začetek dela vse pomemb-
nejše tudi dokazovanje ustreznih poklicnih kompetenc. V takem sistemu 
je treba predvideti tudi različne izobraževalne poti, po katerih se dose-
žejo poklicne kompetence, potrebne za uspešno opravljanje dela. Zato 
so tako za mladino kot za odrasle izjemno pomembne različne izobra-
ževalne poti, ne nazadnje tudi različne programske rešitve. Omogočiti je 
treba, da si ljudje pridobijo poklicne kvalifikacije in formalno izobrazbo, 
potem ko so si pridobili temeljno splošno izobrazbo (poklicni tečaj za gi-
mnazijce, prekvalifikacija v poklicnem tečaju). Ljudem, ki so si pridobili 
poklicno ali strokovno izobrazbo, je treba omogočiti, da si primanjkljaje 
v splošni izobrazbi dopolnijo (maturitetni tečaj) in se vključijo v univer-
zitetni študij. Nacionalne poklicne kvalifikacije, ki omogočajo priznanje 
usposobljenosti ljudi za določeno opravilo oziroma delovno mesto, lahko 
pripeljejo ob dokazovanju potrebnih generičnih in širših poklicnih kom-
petenc do formalne izobrazbe.

4 PrEdlAgANE rEšItVE

4.1  Sistem poklicnega in strokovnega izobraževanja

 Nižje poklicno izobraževanje (NPI)
 Nižje poklicno izobraževanje ima naslednje cilje:
•	 utrditev in dopolnitev splošne izobrazbe na ravni osnovne šole, ki 

je pomembna za življenje in delo;
•	 povezovanje splošnega in strokovnega znanja;
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•	 učenje na podlagi primerov in vzorcev ter uporabnost znanja ima 
prednost pred znanstveno sistematiko;

•	 poudarek je na praktičnem življenjsko in poklicno uporabnem 
znanju;

•	 doseči je treba poklicno usposobljenost, ki omogoča opravljanje 
nalog na podlagi navodil in predpisanih postopkov dela;

•	 praktično izobraževanje mora zagotoviti usposobljenost za opra-
vljanje enostavnejših, preglednih in standardiziranih delovnih 
opravil; 

•	 vključenost v neposredne delovne procese zaradi usposabljanja 
mora zagotoviti predvsem poklicno socializacijo, zato mora pote-
kati v tesni povezavi s šolskimi strokovnjaki;

•	 priprava za nadaljnje izobraževanje.

Glede na ugotovitve, da je ponudba izobraževalnih programov znotraj 
nižjega poklicnega izobraževanja skromna, je treba razširiti ponudbo izo-
braževalnih programov v obsegu dveh let na več poklicnih področij. V te 
programe se vpisuje manjši delež deklet, in če je to posledica nezadostne 
oziroma neustrezne programske ponudbe, bi bilo treba razširiti ponudbo 
zlasti tistih izobraževalnih programov, ki so lahko privlačni za dekleta.  

Glede na ugotovitve, da se v programih nižjega poklicnega izobraževanja 
v vse večjem številu izobražujejo posamezniki s posebnimi potrebami, 
je treba okrepiti svetovalno dejavnost tako v smislu pomoči dijakom s 
posebnimi potrebami kot tudi informiranje ter svetovanje za načrtovanje 
in vodenje kariere. 

Prav tako pa je treba znotraj kurikula še posebno pozornost nameniti utr-
ditvi in dopolnitvi splošne izobrazbe, ki je pomembna za življenje in delo; 
povezovati splošno in strokovno znanje; ter učenju na podlagi primerov 
in vzorcev. Uporabnost znanja naj ima prednost. Hkrati je treba okrepiti 
vlogo šole pri PUD pri delodajalcih (organizator praktičnega izobraže-
vanja) in dodatno spodbujati delodajalce, da usposabljajo dijake v NPI.

 Srednje poklicno izobraževanje (SPI)
 Srednje poklicno izobraževanje ima naslednje cilje:
•	 nadgraditev splošne izobrazbe osnovne šole, ki je ključna za ži-

vljenjsko in poklicno uspešnost;
•	 povezovanje znanja naravoslovja in družboslovja s strokovnim 

znanjem;
•	 poudarek je na praktičnem uporabnem znanju, ki pa je podpr-

to s strokovno-teoretičnim znanjem zaradi doseganja poklicnih 

srednja šola / strokovno in poklicno izobraževanje



252 bela knjiga 2011

kompetenc;
•	 prednost se daje primerom pred znanstveno sistematiko;
•	 pri urjenju poklicnih spretnosti sta analitično mišljenje in posne-

manje enakovredna;
•	 usposabljanje za manj standardizirana, kompleksnejša opravila, 

samostojnejšo uporabo znanja in reševanje tehnoloških oziroma 
enostavnejših socialnih problemov v delovnem procesu;

•	 priprava za nadaljnje izobraževanje. 

Glede na dejstvo, da je na trgu dela veliko povpraševanje po delavcih s 
tem izobrazbenim profilom, je srednje poklicno izobraževanje smiselno 
ohranjati ločeno od srednjega strokovnega izobraževanja. Ob ohranjanju 
standarda splošnoizobraževalnih predmetov je treba več časa nameniti 
urjenju strokovnih praktičnih ter teoretičnih znanj in veščin. Ta čas pa 
je možno zagotoviti s podaljšanjem izobraževanja za eno leto. V daljšem 
času bo možno zagotoviti tudi bolj enakomerno obremenjenost dijakov s 
splošnoizobraževalnimi predmeti in omogočiti dijakom pridobiti in utr-
diti poklicno specifične kompetence.

Hkrati pa je treba upoštevati tudi dejstvo, da populacija kljub vsemu ni 
povsem enotna. Dejstvo je namreč, da po opravljenem zaključnem izpitu 
več kot 70 % populacije nadaljuje šolanje in od tega jih polovica uspešno 
opravi poklicno maturo. Zato je treba dijakom omogočiti izbirnost glede 
zahtevnosti, razmerja med splošnimi predmeti, strokovnimi moduli in 
praktičnim usposabljanjem ter glede števila in vrste poklicnih kvalifikacij.

Prav tako je treba krepiti tudi dejavnost za načrtovanje in vodenje kari-
ere, saj bodo ta znanja v prihodnje nepogrešljiva za obstoj na trgu dela. 

Hkrati pa mora srednje poklicno izobraževanje omogočiti tudi vklju-
čevanje v srednje strokovno izobraževanje s priznavanjem doseženih 
rezultatov.

•	 Srednje poklicno izobraževanje se podaljša na štiri leta.
•	 20 % kurikula ostaja še naprej v pristojnosti šole v sodelovanju z 

delodajalci. 
•	 Poveča se obseg praktičnega usposabljanja pri delodajalcu (od 

sedanjih 24 tednov na najmanj 34 tednov). Obseg praktičnega 
usposabljanja pri delodajalcu se lahko razlikuje med posameznimi 
vzgojno izobraževalnimi programi.

•	 Praktično usposabljanje pri delodajalcu se naj izvaja v višjih letni-
kih v strnjeni obliki.
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•	 Nadaljnji razvoj poklicnih programov naj gre še naprej v smer širše 
zasnovanosti, za več poklicnih standardov, uveljavi se izbirnost. 

•	 V tretjem letniku se omogoča izbirnost; dijaki se odločijo za eno 
izmed dveh smeri: v prvi je več praktičnega izobraževanja (po obse-
gu in po vsebini), v drugi pa več splošnoizobraževalnih predmetov, 
ki dajejo znanja, potrebna za nadaljnje izobraževanje (slovenščina, 
matematika in tuji jezik ter temeljni strokovni predmet, značilen za 
strokovno področje). Pogoj, da lahko dijak izbere drugo (splošnoi-
zobraževalno) smer, je doseganje ustreznih standardov znanja . 

•	 Dijaku, ki je v tretjem letniku izbral prvo smer (praktično narav-
nano), se v četrtem letniku v izbirnem delu poleg večjega obsega 
praktičnega usposabljanja pri delodajalcu v okviru odprtega dela 
kurikula ponuja tudi možnost usposobitve za nove poklicne kvali-
fikacije (denimo trgovec) ali pa usposabljanje in izpopolnjevanje za 
potrebe samozaposlovanja, podjetništva, okoljevarstva, informatike 
itd. (prostor za inovativne pristope šol in sodelovanje z okoljem). 
Dijaki ob zaključku 4. letnika opravljajo zaključni izpit, ki ima 3 eno-
te in je internega značaja. Zaključni izpit se lahko opravi po delih. 
Dijak z zaključnim izpitom dobi vsaj eno poklicno kvalifikacijo. Z 
zaključnim izpitom se pridobijo srednja poklicna izobrazba in ustre-
zne poklicne kvalifikacije. Dijak te smeri lahko opravlja mojstrski, 
delovodski in poslovodski izpit po 2,5 leta delovnih izkušenj. Tistim, 
ki opravijo mojstrski, delovodski in poslovodski izpit, se lahko omo-
goči opravljanje splošnoizobraževalnih predmetov na ravni poklic-
ne mature in s tem nadaljevanje šolanja na višji strokovni šoli.

•	 Dijaki, ki so si izbrali drugo smer (strokovno in splošnoizobra-
ževalno), v 4. letniku izberejo zahtevnejši pouk pri predmetih, ki 
so sestavni del splošnega dela poklicne mature (slovenščina, ma-
tematika, tuji jezik). Obseg in vsebina predmetov oz. modulov sta 
vezana na izpitni katalog iz splošnih predmetov na poklicni matu-
ri. Za te dijake se okrepi tudi zahtevnost temeljnega strokovnoteo-
retičnega predmeta in dodajo ali poglobijo nekatere kompetence, 
ki niso zaokrožene v nove predmete, ampak se vključujejo v vse 
predmete (komunikacijske spretnosti, obvladanje informacijske 
tehnologije, državljanska zavest ...). Zaključni izpit opravljajo tako, 
da predmete splošnega dela poklicne mature (slovenščina, mate-
matika ali tuj jezik) ti dijaki opravljajo skupaj z dijaki SSI. Če so 
uspešni, izpolnijo pogoj za vpis v višje strokovno izobraževanje na 
istem strokovnem področju. Opravijo torej kvalifikacijski izpit za 
vpis v višje strokovno šolstvo, ne pridobijo pa srednje strokovne 
izobrazbe in poklicne kvalifikacije na ravni srednjega strokovnega 
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izobraževanja. Za to bi morali opraviti poklicno maturo v celoti.
•	 Ves čas srednjega poklicnega izobraževanja se omogoča dijaku tudi 

prestop v SSI, seveda pod določenimi pogoji oziroma ob izpolnje-
vanju diferenc.

 Zaključni izpit ( ZI )
 Zaključni izpit se razvija predvsem v dveh smereh: eksternosti in 
večje skrbi za preverjanje praktičnega dela. 

Poklicne in ključne kompetence naj bodo integrirane v izpitnih enotah, 
kot so sicer že do sedaj, smiselno pa bi bilo razmišljati o več izpitnih eno-
tah. V srednjem poklicnem izobraževanju, ki bi trajalo štiri leta, je smi-
selno uvesti tri izpitne enote. V NPI pa je poleg poklicnih kompetenc 
treba dodati tudi preverjanje komunikacijskih kompetenc.

Eksternost je treba zagotoviti na delu ZI, kjer se preverjajo poklicne kom-
petence. Elemente eksternosti zagotavljajo zunanji člani izpitnih komisij 
na delu ZI, kjer se preverja poklicne kompetence. Pri tem je smiselno 
ohraniti predstavnika delodajalcev ali zbornice še na ravni šolske izpitne 
komisije. Možna sta dva načina zagotavljanja eksternosti:
•	 s prisotnostjo (eksternih) predstavnikov delodajalcev v izpitnih 

komisijah pri enoti zaključnega izpita, ki preverja poklicne kom-
petence (izdelek oziroma storitve z zagovorom) in

•	 z uvedbo standardiziranih preizkusov za dotično kvalifikacijo. 

Glede na nizek interes delodajalcev glede vključenosti v preverjanje 
usposobljenosti na zaključnem izpitu jih je treba podpirati s plačilom 
stroškov. Ob uvedbi standardiziranih preizkusov za dotično kvalifikacijo 
pa je treba določiti tako opremo, ki je dosegljiva vsem dijakom, ne glede 
na to, iz katere šole prihajajo. 

 Poklicno tehniško izobraževanje (PTI)
 Poklicno tehniško izobraževanje ob uvedbi štiriletnega srednjega 
poklicnega izobraževanja ni več smiselno (razen za tiste, ki so končali 
triletno poklicno izobraževanje po sedanjih izobraževalnih programih), 
saj je odprta pot na višjo šolo. V primeru, da bi kdo želel pridobiti srednjo 
strokovno izobrazbo in opravljati poklicno maturo, mu lahko šola določi 
diference in ga vključi v sistem rednega izobraževanja glede na opravljene 
in priznane obveznosti.
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 Srednje strokovno izobraževanje (SSI)
 Srednje strokovno izobraževanje ima naslednje cilje:
•	 sistematično dopolnjuje splošno izobrazbo pri vseh temeljnih 

splošnoizobraževalnih predmetih, ki so značilni za srednješolsko 
izobrazbo;

•	 usposablja za hitro prilagodljivost na trgu dela;
•	 omogoča široko zastavljeno strokovno osnovo in obvladovanje ši-

rokih standardov, ki jih prepoznavajo delodajalci;
•	 usposablja za nadaljnje izobraževanje;
•	 znanje z naravoslovnih in družboslovnih predmetov je zaokro-

ženo v samostojne predmete, omogoča spoznavanje ustreznih 
znanstvenih področij oziroma disciplin in se povezuje s strokovno 
izobrazbo;

•	 teoretično in praktično znanje sta enakovredna, teoretično znanje 
pripravlja na nadaljevanje izobraževanja;

•	 ob upoštevanju eksemplaričnosti je pomembna znanstvena 
sistematika;

•	 praktična usposobitev omogoča obvladovanje tehnološko in de-
lovno zahtevnejših procesov, kompleksnejših opravil, obvladova-
nje priprave in kontrole dela ter reševanje problemskih situacij;

•	 razvija sposobnosti za samostojno uporabo znanja v novih delov-
nih situacijah;

•	 priprava za nadaljnje izobraževanje.

Srednje strokovno izobraževanje na eni strani usposablja za neposre-
den prehod na trg dela, na drugi strani pa zaključek tega izobraževanja 
omogoča direkten prehod na višješolski in visokošolski študij, ob opra-
vljanju dodatnih maturitetnih predmetov pa tudi vstop v univerzitetno 
izobraževanje. 

Glede na dejstvo, da se krepi zlasti funkcija prehodnosti na višje stopnje 
izobraževanja, je smiselno v prihodnje srednje strokovno izobraževanje 
izvajati tako, da bodo učenci pridobili široka splošna znanja in hkrati ši-
roko zastavljeno strokovno osnovo. 

•	 Programi, ki trajajo 4 leta, so zasnovani praviloma na več poklic-
nih standardih.

•	 Splošnoizobraževalni del ostaja v do sedaj uveljavljenem obsegu, 
tudi odprti kurikul ostaja v dosedanjem obsegu.

•	 Poklicna matura ima 4 enote; materni jezik, matematika in tuji jezik 
(ta dva sta izbirna) so eksternega značaja. Dijaki opravijo še temeljni 
strokovno teoretični predmet in izdelek oz. storitev z zagovorom.
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•	 Pri splošnih predmetih je treba eksternost zadržati, uvesti pa jo 
je treba tudi za strokovni del mature, ki je namenjen preverjanju 
poklicnih kompetenc. To se lahko zagotovi s prisotnostjo socialnih 
partnerjev pri izpitnih enotah ali s poenotenjem preizkusov znanj, 
izdelkov oziroma storitev.

•	 Poklicna matura daje izobrazbo in kvalifikacijo za vstop na trg 
dela, omogoča pa tudi vključitev v višje in visoko strokovno 
izobraževanje.

•	 Zagotavlja se brezplačna priprava na splošno maturo v maturite-
tnem tečaju.

V tretjem letniku se omogoči dijakom, ki bi si želeli odpreti pot v uni-
verzitetno izobraževanje, okrepljeno pripravo na opravljanje splošnoizo-
braževalnih predmetov (materni jezik, matematika, tuji jezik) na ravni 
splošne mature. Ure za okrepljeno pripravo na opravljanje predmetov 
splošne mature se pridobijo v okviru odprtega kurikula. Pogoj za izbiro 
je doseganje ustreznih standardov znanja. Izvajalec programov srednjega 
strokovnega izobraževanja mora dijake že pred vpisom v prvi letnik izo-
braževanja seznaniti, za katere predmete bo v tretjem in četrtem letniku 
izvajal priprave. Dijak opravi na ravni splošne mature slovenščino in še 
dva predmeta (izbira med matematiko, tujim jezikom in strokovnim iz-
birnim predmetom). Na ravni poklicne mature opravi še strokovno teo-
retični predmet in izdelek oz. storitev z zagovorom. Če se dijak odloči, da 
opravlja splošnoizobraževalni del splošne mature, izpolni tudi obveznost 
splošnoizobraževalnega dela poklicne mature. Z opravljeno poklicno 
maturo si pridobi poklicno kvalifikacijo – poklic.

Opravljeni izpiti iz treh predmetov splošne mature potrjujejo, da je dijak 
dokazal znanje splošnoizobraževalnih predmetov na ravni splošne matu-
re, zato predlagamo (pogoje se seveda določa v univerzitetnih programih 
in z razpisom o vpisu v univerzitetne programe), da se tem dijakom, ki 
uspešno opravijo tudi poklicno maturo, omogoči vpis v univerzitetno iz-
obraževanje na istem strokovnem področju.

 Poklicni tečaj
 Poklicni tečaj ostane za zagotovitev prvega poklica. Je zgolj ena od 
izobraževalnih poti in ne ločen izobraževalni program. Kot poseben pro-
gram ni potreben, ker je v funkciji prekvalifikacije.

 Višje strokovno izobraževanje (VSI)
 Višje strokovno izobraževanje (VSI) ima naslednje cilje:
•	 poznavanje strokovno-teoretičnega znanja v ustrezni stroki, 
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panogi ali dejavnosti;
•	 sposobnost vodenja temeljnih in zlasti metodološko relevantnih 

postopkov za reševanje strokovnih problemov, za razvoj inovacij v 
delovnih procesih, v postopkih in pri upravljanju s sredstvi ter za 
učinkovito poslovanje;

•	 sposobnost uporabe znanja za uspešno strokovno komunikacijo 
tako v domačem kot v mednarodnem okolju;

•	 razvoj poklicne identitete, strokovne odgovornosti in 
profesionalnosti;

•	 razumevanje razmerja med razvojem produkcije, socialnim razvo-
jem in razvojem okolja, oblikovanje globalne zavesti o možnostih, 
mejah in nevarnostih tehnološkega razvoja;

•	 sposobnost reševanja zahtevnejših strokovnih problemov v delov-
nem procesu, opravljanja najzahtevnejših operativno-strokovnih 
opravil in reševanja posameznih delovnih problemov z uporabo 
znanstvenih metod in postopkov;

•	 sposobnost povezovanja znanja z različnih področij pri uporabi in 
razvoju novih aplikacij;

•	 sposobnost izvajanja del v pripravi in kontroli delovnih procesov 
ter še posebej v organizaciji in vodenju delovnih procesov.

Višješolsko strokovno izobraževanje je del terciarnega izobraževanja, 
vendar ima svoje specifične značilnosti, ki izhajajo iz njegove vloge pri 
zagotavljanju potreb trga dela, zato je tudi močno povezano s strokovnim 
izobraževanjem kot njegovim najzahtevnejšim delom. Podlaga višješol-
skih študijskih programov so poklicni standardi.

Organizacijske oblike višjih strokovnih šol so lahko različne. Njihova 
umeščenost v šolske centre ne pogojuje koncepta nadaljnjega razvo-
ja višjega strokovnega izobraževanja; prinaša pa sinergijske učinke, saj 
omogoča tesno povezanost sekundarnega in terciarnega strokovnega 
izobraževanja.

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, ki se vključujejo v visokošolski študij po študijskih programih pr-
vega bolonjskega cikla, in veljajo principi ECTS, ki so povezani z učnimi 
dosežki.

V izobraževalnem procesu je treba okrepiti spremljanje in vrednotenje 
študentovih dosežkov, kar je eden od zaključkov komunikeja, ki so ga 
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sprejeli ministri držav sodelujočih v bolonjskem procesu na konferenci 
aprila 2009. Ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti višjega strokovnega 
izobraževanja je urejeno s predpisi, ki urejajo visoko šolstvo. V sodelo-
vanju pristojnih ministrstev bi bilo smiselno razmisliti o tem, da bi se 
na primerljiv način z visokim šolstvom uredil tudi postopek akreditacije 
študijskih programov in višješolskih institucij.

4.2 organizacija in izvedba 
 poklicnega izobraževanja na nacionalni ravni

 Temeljna sistemska ureditev
 Strokovni svet za poklicno in strokovno izobraževanje (SS) mora 
glede vključenosti splošne izobrazbe v izobraževalne programe v niž-
jem in srednjem poklicnem ter strokovnem izobraževanju sodelovati z 
drugimi strokovnimi sveti, da bi se zagotovila ustrezna in smiselna ver-
tikalna zasnova splošnoizobraževalnih predmetov in določili minimalni 
standardi splošne izobrazbe za posamezne ravni poklicnega in strokov-
nega izobraževanja. Center za poklicno izobraževanje (CPI) bi bilo treba 
razvijati kot osrednjo institucijo za določanje poklicnih standardov, za 
pripravo minimalnih standardov za pridobitev poklicnih kompetenc, po-
stati bi moral tudi razvojna institucija za merjenje poklicnih kompetenc. 
CPI bi se moral dejavno vključevati v mednarodno izmenjavo izkušenj 
pri razvoju poklicnega in strokovnega izobraževanja. Regijski centri vseži-
vljenjskega učenja – mreža šol: Nadaljnji razvoj mreže poklicnega in stro-
kovnega izobraževanja bi moral spodbujati regijske centre vseživljenjske-
ga izobraževanja, v katerih bi bila vključena vsa vertikala poklicnega in 
strokovnega izobraževanja – tudi višje strokovne šole in ki bi zagotavljala 
uresničevanje koncepta vseživljenjskega učenja mladine in odraslih, pri-
dobivanja izobrazbe, usposabljanja in izpopolnjevanja, vključno s potrje-
vanjem predhodno pridobljenega znanja in nacionalnih poklicnih kvali-
fikacij in z uveljavljanjem kreditnega sistema. 

 Socialno partnerstvo
 Socialno partnerstvo ostaja temeljno načelo pri načrtovanju, pro-
gramiranju in izvajanju poklicnega in strokovnega izobraževanja. Pri tem 
imajo ključno vlogo zbornice in druge asociacije gospodarstva.

Zaradi sprememb zakonodaje, ki opredeljuje položaj zbornic, brez ustre-
znih državnih spodbud delodajalci ne bodo več opravljali svoje vloge pri 
načrtovanju, programiranju ter še zlasti ne pri izvajanju poklicnega in 
strokovnega izobraževanja. 
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Na nacionalni ravni so potrebni sistemski ukrepi za zagotovitev socialne-
ga partnerstva. Najprimernejša rešitev je izkoriščanje možnosti za spod-
bude delodajalcem iz javnih sredstev.

Uporaba sredstev se izkorišča: 
•	 da se delodajalce spodbuja k odpiranju učnih mest za praktično 

usposabljanje, 
•	 da se usposabljajo in skrbijo za usposabljanje svojih sodelavcev za 

mentorsko vlogo v praktičnem usposabljanju z delom, 
•	 za okrepitev razvojnih nalog za razvoj praktičnega usposabljanja, 
•	 za izboljšanje pogojev za sodelovanje sindikatov pri načrtovanju 

poklicnih standardov ter programiranju poklicnega in strokov-
nega izobraževanja, kar bi lahko prispevalo k širini poklicnega in 
strokovnega izobraževanja ter s tem k večji mobilnosti iskalcev za-
poslitve na trgu dela.

 Določitev standardov znanj, spretnosti in kompetenc
 V zadnjih desetih letih so bili razviti poklicni standardi za večino 
poklicnih področij, ki obsegajo specifična znanja, spretnosti in kompe-
tence ter generične in širše poklicne kompetence. 

Analize kažejo, da se izobraževalni programi in izvedbeni kurikuli, ki so 
nastali na teh standardih, neutemeljeno razlikujejo glede na ravni znanja 
in spretnosti na ravni posamezne šole, ker je ta odločitev prepuščena po-
samezni šoli. Predlagamo, da se določijo nacionalni standardi minimal-
nih znanj, spretnosti in kompetenc. 

Z vidika transparentnosti, prenosljivosti, primerljivosti in priznavanja učnih 
izidov mora nacionalni standard znanj, spretnosti in kompetenc predstavljati 
osnovo za določanje kvalifikacije znotraj poklicnega področja v državi. 

 Praktično usposabljanje pri delodajalcu (PUD)
 Smiselno je obdržati obstoječi sistem praktičnega usposabljanja 
pri delodajalcu, vendar pa bi bilo treba:
•	 dokončno vzpostaviti register verificiranih učnih mest,
•	 usposobiti mentorje pri delodajalcih,
•	 vzpostaviti sistem za stimuliranje delodajalcev.

Praktično usposabljanje z delom je ena od oblik praktičnega izobraževanja 
(povezovanja teorije in prakse), v katero se vključujejo dijaki z namenom, 
da si pridobijo praktične izkušnje in da uporabijo v šoli pridobljeno znanje v 
konkretnih delovnih situacijah. Praktično usposabljanje z delom je potrebno 
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razvijati zaradi dokončne poklicne socializacije dijakov. Čeprav ima svojo 
vrednost pri razvijanju splošnih kompetenc, zaradi specifik okolja in zaradi 
izvajalcev ne more potekati na enak način, kot poteka v šoli. Delodajalce je 
potrebno spodbujati k usposabljanju mentorjev za delo z dijaki.

 Informiranje in svetovanje dijakom za načrtovanje 
 in vodenje kariere
 Informiranje in svetovanje dijakom za načrtovanje in vodenje ka-
riere je v Sloveniji izrazito pod nivojem praks držav EU. Zato predlagamo 
naslednje rešitve:
•	 uvedba sistematiziranega časa, namenjenega svetovalni aktivnosti 

(predlog 35 ur/leto oz. 1 ura tedensko). Izvedba je možna v obliki 
obveznega izbirnega predmeta. Izvajalec je šolski svetovalni dela-
vec ali drug ustrezno usposobljen strokovnjak;

•	 uvedba vsebin za pridobivanje kompetence načrtovanje in vodenje 
kariere v obvezne predmete (kemija, biologija, fizika, matematika);

•	 uvedba izobraževalnega predmeta za pridobivanje kompetence 
načrtovanja in vodenje poklicne kariere;

•	 obvezno dodatno izobraževanje učiteljev in svetovalnih delavcev 
za izvajanje predmeta.

 Predlog rešitev za področje izobraževanja učiteljev
•	 V univerzitetno izobraževanje učiteljev in svetovalnih delavcev bi 

bilo treba vključiti vsebine, povezane z informiranjem in s svetova-
njem za načrtovanje in vodenje kariere. 

•	 Uvedba novega študijskega programa (podiplomski študij) iz vse-
bin informiranja in svetovanja za načrtovanje in vodenje kariere.

 Sistem zagotavljanja kakovosti poklicnega 
 in strokovnega izobraževanja
 Ukrepe je treba izvajati na različnih ravneh sistema.

•	 Sistemska raven
 Potrebujemo enoten dogovor o sistemu zagotavljanja in ugota-

vljanja kakovosti, ki vključuje vsa vpletena ministrstva, združe-
nja delodajalcev in delojemalcev, javne zavode, različne izvajalce 
izobraževanja. Na ravni sistema bi bilo treba oblikovati merila za 
vzpostavitev celovitega sistema vodenja kakovosti, po katerem bi 
šole oblikovale stalen proces uvajanja izboljšav.

•	 Raven izvajalcev (šol)
 Zakon o poklicnem in strokovnem izobraževanju že določa, da 
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mora šola uvesti celovit sistem vodenja, komisijo za kakovost, iz-
vajati samoevalvacijo in objaviti poročilo o kakovosti. S priporočili 
za izvajanje samoevalvacije smo šole skušali usmeriti na podro-
čja, znotraj katerih izvajajo samoevalvacijo. V nadaljevanju bi bilo 
treba znotraj tega nabora določiti prioritete oz. obvezna podro-
čja, kjer šola periodično izvaja samoevalvacijo in jo predstavi v 
poročilu.

•	 Raven delodajalcev 
 Na področju poklicnega in strokovnega izobraževanja ne more-

mo mimo delodajalcev kot izvajalcev praktičnega izobraževanja v 
delovnem procesu. V razmislek o zagotavljanju kakovosti učnih 
mest bi bilo nujno vključiti združenja delodajalcev in se poleg po-
stopkov akreditacije (verifikacije) dogovoriti za dodaten okvir, ki 
bi omogočal transparentno uvajanje izboljšav tudi na tem podro-
čju. Nekaj podlag je bilo pripravljenih (CPI) z delodajalci OZS v 
programu frizer in bi jih kazalo nadgraditi.

 Povezovanje ravni v enoten sistem – državna komisija 
 Zakon na ravni šole določa komisijo za kakovost, ki skrbi za razvoj 
orodij in koordinacijo aktivnosti na področju zagotavljanja kakovosti. Na 
državni ravni bi moralo delovati podobno telo, državna komisija, ki bi za-
gotavljala razvoj metodologije in indikatorjev za spremljanje procesov ter 
aktivnosti za zagotavljanje kakovosti, razvoj instrumentarija za pridobi-
vanje podatkov in informacij v sklopu kakovosti, trajno skrb za razvoj baz 
podatkov, ki bi bile šolam opora za lastne analize in primerjave, spodbu-
janje sodelovanja med šolami in širjenje dobrih praks, analize kakovosti 
na posameznih področjih, pripravo državnih poročil o kakovosti, stalno 
koordinacijo aktivnosti na ravni institucij.

Center za poklicno izobraževanje bi kot državna referenčna točka za za-
gotavljanje in ugotavljanje kakovosti opravljal strokovno delo za državno 
komisijo, vodil ustrezne baze podatkov in pripravljal letno (bienalno) po-
ročilo o kakovosti.

5 NAStAjANjE zASNoVE

 Zasnovo poklicnega in strokovnega izobraževanja je pripravila Po-
dročna strokovna skupina za poklicno izobraževanje (PSS PI) v sestavi: 
dr. Boris Dular (predsednik), Elido Bandelj, Janez Dekleva, izr. prof. dr. 
Janez Krek, Branko Kumer, mag. Miha Lovšin, mag. Janja Meglič, Egon 
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Pipan, Boštjan Rozman Zgonc in Vladimir Tkalec. PSS PI je 12. 5. 2009 
imenovala Nacionalna strokovna skupina za pripravo Bele knjige v vzgoji 
in izobraževanju v Republiki Sloveniji.

PSS PI je na osnovi analize izsledkov domačih raziskav ter mednarodnih 
primerjalnih analiz na področju poklicnega in strokovnega izobraževa-
nja ter ob upoštevanju veljavnih konceptualnih in zakonskih rešitev de-
finirala ključne problematike, potrebne ponovnega premisleka, dopolni-
tev, posodobitev ali sprememb. 1. julija 2009 je skupina s predstavniki 
izobraževalnih institucij, Centra za poklicno izobraževanje, Ministrstva 
za šolstvo in šport RS ter zbornic in združenj, ki jih poklicno izobra-
ževanje zadeva, opravila pogovor o odprtih vprašanjih poklicnega in 
strokovnega izobraževanja. Na osnovi razprave je skupina oblikovala tri 
vprašalnike: vprašalnik o preverjanju in ocenjevanju znanja ter zaključku 
šolanja v poklicnem in strokovnem izobraževanju, namenjen dijakom, uči-
teljem in ravnateljem srednjih poklicnih in strokovnih šol, vprašalnik o 
organizaciji poklicnega in strokovnega izobraževanja za ravnatelje, učitelje 
in šolsko svetovalno službo v srednjih poklicnih in strokovnih šolah ter 
delodajalce in vprašalnik o socialnem partnerstvu v poklicnem in strokov-
nem izobraževanju, namenjen predstavnikom sindikatov, članom OZS in 
GZS. Razpravo o prvih osnutkih rešitev je PSS PI 15. oktobra 2010 opra-
vila z ravnatelji srednjih poklicnih in strokovnih šol, 26. oktobra 2010 pa 
še s predstavniki delodajalcev in sindikatov.

1. 12. 2010 je PSS PI osnutek predloga rešitev predstavila v kabinetu mini-
stra, na treh posvetih (7. 12. 2010, 10. 12. 2010 ter 15. 12. 2010) pa je o njem 
razpravljala z ravnatelji strokovnih in poklicnih šol. 26. januarja 2011 je 
skupina osnutek rešitev predstavila in o njem razpravljala z vodstvom 
Gospodarske zbornice Slovenije (GZS), s predstavniki zbornic, združenj 
in območnih zbornic GZS ter samostojnih zbornic in člani GZS, 28. janu-
arja 2011 pa s predstavniki Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije (OZS), 
člani Odbora za izobraževanje pri OZS ter predsedniki strokovnih sekcij 
pri OZS.

PSS PI je osnutek rešitev usklajevala z nekaterimi drugimi področnimi 
strokovnimi skupinami, in sicer s PSS za osnovno šolo, PSS za gimnazije, 
PSS za izobraževanje učiteljev in njihov profesionalni razvoj, PSS za otro-
ke s posebnimi potrebami ter PSS za izobraževanje odraslih.

Predlog rešitev PSS PI je NSS prvič obravnavala 9. 2. 2011, ponovno je o 
njem razpravljala in ga tudi potrdila 11. 3. 2011, končno besedilo z dopol-
njenimi rešitvami pa je bilo potrjeno na seji 18. maja 2011.
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PrIlogE

Preglednica 2: Število dijakov, vpisanih v 1. letnik posameznih progra-
mov nižjega poklicnega izobraževanja v šolskem letu 2010/2011.

Naziv programa
št. dijakov, 

1. letnik ponavljavci ženske

Čistilec objektov 2 1 2

Obdelovalec lesa 52 5 2

Obdelovalec lesa (gluhi in naglušni) 2 - -

Pomočnik konfekcionarja 16 1 15

Pomočnik pri tehnologiji gradnje 33 6 -

Pomočnik v biotehniki in oskrbi 211 14 108

Pomočnik v tehnoloških procesih 117 15 2

Pomožni administrator (gibalno ovirani) 9 - 7

SKUPAJ 442 36 117

Vir: Centralne obdelave 2011b.

Preglednica 3: Primerjava števila dijakov, ki so uspešno zaključili ZI v 
SPI, in tistih, ki so se prvič vpisali v 1. letnik PTI.

šol. leto zI

uspešno 
opravili zI SPI 
– dijaki redno 
izobraževanje

šol. leto 1. 
letnik PtI

prvič 
vpisani v 
1. letnik PtI

delež uspešno 
opravljenih zI SPI 
v 1. letnik PtI – 
ocena mladi

2001/2002 6422

2002/2003 5912 2003/2004 4363 73,80 %

2003/2004 5801 2004/2005 4062 70,02 %

2004/2005 5447 2005/2006 3870 71,05 %

2005/2006 5054 2006/2007 3720 73,61 %

2006/2007 4515 2007/2008 3400 75,30 %

2007/2008 4173 2008/2009 2953 70,76 %

2008/2009 3630 2009/2010 2872 79,12 %

Vir: SURS in MŠŠ.
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Slika 3: Verižni indeksi povprečnih plač zaposlenih pri fizičnih in prav-
nih osebah po stopnjah šolske izobrazbe.
 
Vir: izdelano po podatkih SURS 2005.

Slika 4: Profili slovenskih dijakinj in dijakov različnih vrst srednjih šol 
glede na povprečne ocene sumacijskih spremenljivk.
 
Vir: Flere idr. 2008, str. 57.
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Preglednica 4: Delež dijakov poklicno tehniškega izobraževanja, ki po 
dveh letih šolanja uspešno opravi poklicno maturo. 

šol leto 
1. letnik PtI

št. prvič 
vpisanih 
v 1. letnik PtI

šol leto 
opravljanja 
Pom

Pom-PtI 
opravili 
mladina

delež uspešno 
opravljenih Pom 
glede na vpis v 
1. letnik

2003/2004 4363 2004/2005 2545 58,33 %

2004/2005 4062 2005/2006 2257 55,56 %

2005/2006 3870 2006/2007 2249 58,11 %

2006/2007 3720 2007/2008 2029 54,54 %

2007/2008 3400 2008/2009 1759 51,74 %

2008/2009 2953

2009/2010 2872

Vir: SURS in MŠŠ.

Preglednica 5: uspeh dijakov SSI, PTI in PT na poklicni maturi 2005 – 
pomladanski rok.

Izpit-
na 
enota Program ocena 1 % ocena 2 % ocena 3 % ocena 4 % ocena 5 %

1 PT    0 0,0 9 16,7 33 61,1 10 18,5 2 3,7

1 PTI    224 5,3 1300 30,5 1921 45,0 671 15,7 149 3,5

1 SSI    165 2,2 1609 21,2 3370 44,4 1870 24,6 582 7,7

  Skupaj 389 3,3 2918 24,5 5324 44,7 2551 21,4 733 6,2

2 PT    1 0,4 34 13,1 61 23,6 71 27,4 92 35,5

2 PTI    121 2,9 1034 24,9 1177 28,4 1035 24,9 784 18,9

2 SSI    137 1,7 1911 23,3 2131 26,0 2041 24,9 1980 24,1

  Skupaj 259 2,1 2979 23,6 3369 26,7 3147 25,0 2856 22,6

3 PT    1 2,1 6 12,5 13 27,1 22 45,8 6 12,5

3 PTI    330 7,3 1614 35,6 1377 30,4 940 20,7 275 6,1

3 SSI    155 2,0 1428 18,7 2162 28,3 2448 32,1 1445 18,9

  Skupaj 486 4,0 3048 24,9 3552 29,1 3410 27,9 1726 14,1

4 PT    1 0,4 25 9,9 45 17,8 69 27,3 113 44,7

4 PTI    25 0,7 316 8,2 851 22,2 1325 34,5 1319 34,4

4 SSI    40 0,5 817 10,7 1568 20,5 2422 31,6 2820 36,8

  Skupaj 66 0,6 1158 9,9 2464 21,0 3816 32,5 4252 36,2

Vir: Državni izpitni center. 
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Preglednica 6: uspeh dijakov SSI, PTI in PT na poklicni maturi 2010 – 
pomladanski rok.

Izpitna 
enota Program ocena 1 % ocena 2 % ocena 3 % ocena 4 % ocena 5 %

1 PT    1 1,1 23 25,6 39 43,3 27 30,0 0 0,0

1 PTI    103 4,4 851 36,5 986 42,3 371 15,9 18 0,8

1 SSI    99 1,5 1564 24,2 2754 42,6 1747 27,0 298 4,6

  Skupaj 203 2,3 2438 27,5 3779 42,6 2145 24,2 316 3,6

2 PT    7 0,9 89 11,1 211 26,2 289 35,9 209 26,0

2 PTI    170 7,1 653 27,4 717 30,1 581 24,4 260 10,9

2 SSI    346 4,9 1568 22,4 1893 27,1 1971 28,2 1214 17,4

  Skupaj 523 5,1 2310 22,7 2821 27,7 2841 27,9 1683 16,5

3 PT    3 2,7 23 20,4 35 31,0 33 29,2 19 16,8

3 PTI    337 13,1 943 36,7 799 31,1 395 15,4 98 3,8

3 SSI    229 3,5 1445 22,0 2150 32,7 1831 27,9 919 14,0

  Skupaj 569 6,1 2411 26,0 2984 32,2 2259 24,4 1036 11,2

4 PT    1 0,1 36 5,0 103 14,3 208 29,0 370 51,5

4 PTI    24 1,1 183 8,2 481 21,6 744 33,4 795 35,7

4 SSI    54 0,8 518 7,8 1243 18,8 2017 30,4 2792 42,1

  Skupaj 79 0,8 737 7,7 1827 19,1 2969 31,0 3957 41,4

Vir: Državni izpitni center.

Preglednica 7: vpis v 1. letnik višjih strokovnih šol.

šol. leto

Skupaj prvič 
vpisani v 1. 
letnik – redni 

Skupaj prvič 
vpisani v 1. let-
nik – izredni

Skupaj ponav-
ljalci 1. letnika 
– redni

Skupaj ponav-
ljalci 1. letnika 
– izredni

Skupaj 
vpisanih v 
1. letnik

1996/1997 428

1997/1998 745

1998/1999 1447

1999/2000 2586

2000/2001 4468

2001/2002 5746

2002/2003 7974

2003/2004 9307

2004/2005

2005/2006 2608 5091 454 220 8373

2006/2007 3060 4329 631 274 8294

2007/2008 3475 4727 395 109 8706

2008/2009 4022 4484 138 130 8774

2009/2010 4642 4103 213 135 9093

Vir: po podatkih MŠŠ.



267

Preglednica 8: Poklicna matura in dodaten maturitetni predmet (Ureje-
no po podatkih Državnega izpitnega centra iz Poročil o poklicni maturi 
2002–2010).

leto

Poklicna 
matura – 
opravljali

Poklicno 
maturo 
opravili

dodaten 
maturitetni 
predmet – 
opravljali

dodatni 
maturitetni 
predmet % 
opravljali

dodaten 
maturitetni 
predmet – 
opravili

dodatni 
maturitetni 
predmet % 
opravili

2002* 12489 11317 779 6,24 % 567 72,79 %

2003 14898 14006 997 6,69 % 658 66,00 %

2004 14623 13738 1109 7,58 % 748 67,45 %

2005 14775 13874 1185 8,02 % 802 67,68 %

2006 14438 13572 1396 9,67 % 884 63,32 %

2007 13162 12331 1328 10,09 % 739 55,65 %

2008 12653 11952 1306 10,32 % 758 58,04 %

2009 12515 11736 1696 13,55 % 895 52,77 %

*vključuje samo podatke za spomladanski in jesenski rok

srednja šola / strokovno in poklicno izobraževanje
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opombe – gimnazije
1 Gabrič 2009, str. 42.
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5 Solfeggio (315 ur), zgodovina glasbe (210 ur), glasbeni stavek (560 ur), klavir (210 ur), skupaj 
1295 ur oziroma 25 % programa. Če vključimo še druge oblike samostojnega ali skupinskega 
dela, ki obsegajo zbor (210 ur), je to 1505 ur oziroma 29 % programa. 

6 Umetnostna zgodovina (245), predstavitvene tehnike (140), likovna teorija (210), bivalna 
kultura (280), plastično oblikovanje (70), risanje in slikanje (420) in osnove varovanja 
dediščine, skupaj 1435 ur.

7 Ključni dokument je Lizbonska strategija, sprejeta na vrhu voditeljev vlad držav članic 
EU v Lizboni marca 2000, ki kot strateški cilj postavi oblikovanje na znanju temelječega 
gospodarstva. 

8 Delež je izračunan glede na celotno populacijo dijakov, vpisanih v NPI, SPI, SSI in gimnazijo 
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(vir: Podatki za srednje šole 2010).
9 Leta 2010/2011 je bilo v splošnih gimnazijah 80,74 % gimnazijcev, leta 2009/2010 jih je bilo 

80,39 %, leta 2008/2009 pa 78,70 %. (Vir: centralna obdelava MŠŠ.)
10 Strokovni svet RS za splošno izobraževanje.
11 Sklepi 101. seje strokovnega sveta RS za splošno izobraževanje, 19. 4. 2007, sklep 8.
12 Prim. Izhodišča kurikularne prenove, ki jih je v drugi polovici devetdesetih let pripravil 

Nacionalni kurikularni svet; Ivanuš Grmek et al. 2007; Izhodišča prenove gimnazijskega 
programa, gradivo za SSSI, april 2007.

13 Krek, J., Barle Lakota, A., Kodelja, Z., Šimenc, M. in Tavčar Krajnc, M. (2010). Vprašalniki 
so bili poslani na 68 gimnazijskih programov. Vsaka šola je dobila vprašalnik za ravnatelja 
in 30 vprašalnikov za učitelje. V navodilu je bilo zapisano, da naj vprašalnike za učitelje 
izpolnita dva učitelja slovenskega jezika, matematike in tujega jezika. Ostale vprašalnike pa 
so prejeli učitelji po abecednem vrstnem redu. Vprašalnike je vrnilo 59 gimnazij: skupaj: 
932 anketirancev (895 učiteljev in 37 ravnateljev). Tri četrtine anketiranih učiteljev (75,0 
%) so zaposleni v splošnih gimnazijah, četrtina (25,0 %) pa v strokovnih gimnazijah. Med 
anketiranimi ravnatelji je bilo nekaj več ravnateljev splošnih gimnazij (55,6 %) kot ravnateljev 
strokovnih gimnazij (44,4 %). Povprečna starost anketiranih ravnateljev je 51,4 leta, v 
povprečju imajo 27,1 let delovnih izkušenj in 10,5 let izkušenj z ravnateljevanjem. Povprečna 
starost anketiranih učiteljev je 44,4 leta, v povprečju imajo 19,6 let delovnih izkušenj. 

14 Izmed tistih, ki so za uvedbo zahtevnostnih ravni, jih največ meni, da naj se v nivojskih 
skupinah izvajajo obvezni maturitetni predmeti (slovenščina, matematika, tuji jezik) od 3. 
letnika naprej.

15 Znanje matematike in fizike med maturanti v Sloveniji in po svetu 2009, str. 9.
16 V okviru priprave bele knjige je bila opravljena Analiza maturitetnih nalog za matematiko 

(1996–2009) z vidika vsebin, taksonomskih ravni in aplikativnosti. Namen analize je bil 
ugotoviti, kakšna je zastopanost posameznih matematičnih vsebin v nalogah, na katerih 
taksonomskih ravneh so naloge, kakšna je povezovalnost matematičnih nalog (ali naloga 
vključuje več matematičnih vsebin), ali so naloge aplikativne oz. so aktualne v smislu 
medpredmetnega povezovanja. Analizo so leta 2010 pripravili Hodnik Čadež, T., Žakelj, A., 
Magajna, Z. Cotič, M., Felda, D. in Hvastja, D.

17 Po mnenju 69,3 % učiteljev, je matura v zadnjih petih letih pri matematiki primerno zahtevna. 
15,6 % jih meni, da je premalo zahtevna, 5,4 % da je preveč. 9,8 % učiteljev ni moglo odgovoriti, 
ker nimajo izkušenj z maturo.

18 2010 – 40 %, 2009 – 43 %, 2008 – 41 %, 2007 – 40 % (V 38 %), 2006 – 44 %, 2005 – 41 %, 2004 
– 41 %, 2003 – 42 %, 2002 – 41 %, 2001 – 39 %, 2000 – 36 % (vir: RIC – letna poročila splošne 
mature).

19 Flere idr. 2010; Flere (ur.) 2010.
20 Pojasnilo: deloma spremenjeni in dopolnjeni cilji zakona.
21 Glej besedilo o osnovni šoli, rešitve pri poglavju 4.1.2 (razširjeni program osnovne šole).
22 Glej besedilo o osnovni šoli, rešitve pri poglavjih 4.1.2 (razširjeni program osnovne šole) in 4.3 

(preverjanje in ocenjevanje znanja v osnovni šoli).

opombe – Strokovno in poklicno izobraževanje
1 Pluško 2000.
2 Učinkovito ustvarjanje, dvosmerni pretok in uporaba znanja za gospodarski razvoj in 

kakovostna delovna mesta – Znanje za razvoj in razvoj človeških virov.
3 Program reform /…/ 2005, str. 25.
4 Pluško 2000.
5 Pevec Grm in Mali 2001.
6 Pevec Grm in Mali 2001.
7 The Bologna Declaration /…/ 1999; Declaration of the European Ministers ... 2002.
8 Več o rešitvah v drugih državah (bolj podrobno smo analizirali Finsko, Francijo, Nemčijo in 

Avstrijo), tudi v nadaljevanju besedila, v: Country summaries /…/ 2007; Comparative analysis 
/…/ 2008; Modernising vocational education and training /…/ vol. I, 2008, vol. II, 2009, vol. 
III, 2009; Vocational Education and Training in Finland [2004]; Initial Vocational Education 
and Training in Austria 2003; Eurydice; In the finishing straight /…/ [2008]; Key figures on 
vocational education and training 2003; Eurostat; Ermenc idr. 2005.

9 Vir: Country Summaries /…/ 2007.
10 Ministrstvo za šolstvo in šport, Portal Ministrstva za šolstvo in šport.
11 Ministrstvo za šolstvo in šport, Portal Ministrstva za šolstvo in šport.
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12 Strokovni svet za poklicno in strokovno izobraževanje, ki ga sestavljajo strokovnjaki iz vrst 
delodajalcev, delojemalcev in ministrstev, je osrednja skupina strokovnjakov, ki opravlja poleg 
nalog pri predlaganju in sprejemanju izobraževalnih programov, učbenikov in nekaterih 
nalog za višje strokovno izobraževanje tudi vlogo usklajevanja socialnih partnerjev. Usklajuje 
predloge poklicnih standardov in na ta način odloča o vprašanjih poklicnih kvalifikacij in 
njihovega razmerja do izobraževalnih programov. SS ima v primerjavi s strokovnima svetoma 
za splošno izobraževanje in izobraževanje odraslih zlasti vlogo usklajevalca interesov različnih 
skupin na področju poklicnega in strokovnega izobraževanja na vseh ravneh.

13 Center za poklicno izobraževanje se je razvil v osrednjo strokovno institucijo za poklicno in 
strokovno izobraževanje, ki v tesnem sodelovanju z delodajalci, delojemalci in ministrstvi 
razvija poklicne standarde, opravlja razvojno delo pri pripravi izobraževalnih programov in 
merjenje kompetenc, ki si jih udeleženci s programi pridobijo, pri njihovi implementaciji 
evalvira izobraževalne procese in učne dosežke ter opravlja svetovalno delo za šole in 
usposablja izvajalce poklicnega in strokovnega izobraževanja v šoli in v delovnem procesu. 
Predstavlja tudi osrednjo institucijo za eksterno ugotavljanje kakovosti v poklicnem in 
strokovnem izobraževanju v povezavi z akreditacijo izvajalcev.

14 Pipan, E., Bandelj, E., Dular, B., Dekleva, J., Krek, J., Kumer, B., Lovšin, M., Meglič, J., Rozman 
Zgonc, B. in Tkalec, V. (2010). Vprašalnike je vrnilo 36 srednjih poklicnih in strokovnih šol: 
skupaj: 1017 anketirancev (38 ravnateljev, 779 učiteljev, 39 šolskih svetovalnih delavcev in 161 
delodajalcev). Gre za reprezentativni vzorec. Vsaka šola je prejela vprašalnik za ravnatelja/
ico šole, vprašalnik za šolsko svetovalno službo, 30 vprašalnikov za učitelje in 20 vprašalnikov 
za delodajalce. Ravnatelje smo prosili, da vprašalnike za učitelje razdelijo učiteljem po 
abecednem vrstnem redu (ne glede na to, kateri predmet poučujejo, v katerem izobraževalnem 
programu poučujejo ipd.), vprašalnike za delodajalce pa pošljejo tistim delodajalcem, pri 
katerih največ njihovih dijakov opravlja praktično usposabljanje z delom. Povprečna starost 
anketiranih ravnateljev je 49,6 leta, v povprečju imajo 25,9 leta delovnih izkušenj in 8,6 leta 
izkušenj z ravnateljevanjem. Povprečna starost anketiranih učiteljev je 43,3 leta, v povprečju 
imajo 18,9 leta delovnih izkušenj. Povprečna starost anketiranih šolskih svetovalnih delavcev 
je 39,8 leta, v povprečju imajo 15,6 leta delovnih izkušenj. Povprečna starost anketiranih 
delodajalcev je 42,8 leta, v povprečju imajo 20,9 leta delovnih izkušenj.

15 Vir: Evalvacijsko poročilo zaključnega izpita v programih avtoserviser, avtokaroserist, 
mehatronik operater, grafični operater in frizer.

16 Evropa 2020: strategija /…/ 2010, str. 19.
17 Comparative Analysis /…/ 2008, str. 19.
18 Vir: Skills supply and demand in Europe 2010. 
19 Center RS za poklicno izobraževanje, portal CPI.
20 Podatki za srednje šole in dijaške domove 2010.
21 Podatki za srednje šole in dijaške domove 2010.
22 Podatki za srednje šole in dijaške domove 2010, str. 12.
23 Povpraševanje na trgu dela je bilo zabeleženo namreč v naslednjih poklicih: pomočnik mesarja 

(8,53 % od vseh poklicev v živilstvu), pomočnik peka in slaščičarja (6,73 % vseh poklicev v 
živilstvu), pomočnik v živilstvu (1,10 % vseh poklicev v živilstvu), pomožni delavec v kemiji 
(8,19 % vseh poklicev v kemiji, keramiki, gumarstvu in steklarstvu) pomožni delavec v 
gumarstvu in plastiki (4,40 % vseh poklicev v kemiji, keramiki, gumarstvu in steklarstvu), 
pomožni keramik (3,79 % vseh poklicev v kemiji, keramiki, gumarstvu in steklarstvu), 
pomočnik steklopihalca (2,11 % vseh poklicev v kemiji, keramiki, gumarstvu in steklarstvu), 
grafični pomočnik (3,80 % vseh poklicev v grafiki), konfekcijski pomočnik (3,09 % vseh 
poklicev v tekstilu), pomožni gostinski delavec (2,57 % vseh poklicev gostinstvu in turizmu) 
(Štarkl 2007).

24 V primeru izobraževalnega programa avtoserviser je tako določenih 912 ur oz. 24 tednov 
oz. 37 kreditnih točk praktičnega izobraževanja pri delodajalcu, 660 ur oz. 30 kreditnih točk 
praktičnega izobraževanja v šoli, 1050 ur oz. 54 kreditnih točk pa je namenjenih podajanju 
splošnoizobraževalnih znanj oziroma generičnih kompetenc. 1085 ur oz. 53 kreditnih točk 
strokovnega izobraževanja, 588 ur oz. 27 kreditnih točk je namenjenih odprtemu kurikulu, 160 
ur oz. 7 kreditnih točk pa interesnim dejavnostim.

25 Ermenc–Skubic 2009, str. 31, 40, 188, 196.
26 Medveš 2008, str. 85.
27 Flere idr. 2008, str. 126.
28 Štarkl 2007.
29 Bela knjiga 1995, str. 218.
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30 Pevec Grm in Mali 2001, str. 23.
31 Medveš 2008.
32 Medveš in Muršak 2010, str. 8.
33 Medveš in Muršak 2010.
34 Pri številu poklicnih maturantov, vpisanih v 1. letnik višjih strokovnih šol, smo upoštevali, 

da je treba 7053 vpisanih v 1. letnik v letu 2009 zmanjšati za okrog 14 %, toliko znaša delež 
ponavljavcev, to število pa smo potem zmanjšali še za polovico zaradi fiktivnega vpisa, kar 
znese 2268 poklicnih maturantov, ki prvič obiskujejo 1. letnik višje strokovne šole.

35 Poklicne zmožnosti (poslovenjen izraz za poklicne kompetence) so pridobljene sposobnosti 
posameznikov, da odgovorno, učinkovito, uspešno ter etično delujejo v kompleksnih, 
nepredvidljivih in spremenljivih okoliščinah v poklicu. 
Razvoj poklicnih zmožnosti vključuje: pridobivanje vsebinskega in procesnega znanja 
(uporaba teorij, konceptov, znanja strok); razvoj spretnosti, veščin in proceduralnega znanja; 
razvoj osebnostne in profesionalne drže: razvoj odgovornosti, avtonomnosti, zmožnost učenja. 

36 Poklicni standard je dokument, ki določi vsebino poklicne kvalifikacije na določeni ravni 
zahtevnosti del in opredeli potrebna znanja, spretnosti in poklicne zmožnosti.

37 S tem so izpolnjeni pogoji, da se na trgu dela pojavi nov poklic, za katerega je potrebna 
poklicna kvalifikacija. Poklicno kvalifikacijo se pridobi z izobrazbo, če pa strokovni 
svet presodi, da ni potrebe, da bi zato pripravili izobraževalni program in organizirali 
izobraževanje (praviloma premalo izkazanih potreb), potem se kvalifikacija lahko doseže tudi 
v postopku potrjevanja nacionalnih poklicnih kvalifikacij, ki ga ureja poseben zakon.

38 Na podlagi poklicnega standarda se pripravljajo izobraževalni programi poklicnega in 
strokovnega izobraževanja. Čeprav je s poklicnim standardom dovolj podrobno opredeljeno 
naročilo za pripravo izobraževalnega programa, je vendarle še kar precej strokovnih vprašanj, 
ki jih je treba rešiti. Kaj naj se izobražuje pri pouku v šoli, kako je s praktičnim usposabljanjem 
pri delodajalcu, koliko veščin je mogoče pridobiti pri praktičnem pouku, katere pa bo dala 
praksa, kakšna znanja naj imajo učitelji, ki bodo izvajali strokovno-teoretične predmete, in 
kakšna tisti, ki bodo izvajali praktični pouk, kako razporediti predmete in vsebine po letih 
itd. Zagotovo je težišče programiranja na strokovnjakih v posebnih ustanovah, kakršna je 
Center Republike Slovenije za poklicno izobraževanje, vendar nikakor ni mogoče pripraviti 
dobrega izobraževalnega programa brez sodelovanja strokovnjakov, ki prihajajo iz proizvodnih 
oziroma delovnih procesov. Šele ti marsikdaj odločilno prispevajo, da se vzpostavi v 
izobraževalnem programu ustrezna uravnoteženost med strokami in doseganjem ciljev 
poklicne usposobljenosti oziroma poklicne kvalificiranosti.

39 Izkušnje kažejo, da so neustrezne rešitve povsem šolske oblike izobraževanja (nekaj tega je 
bilo značilno za obdobje usmerjenega izobraževanja), neustrezno pa je tudi pričakovanje, da je 
mogoče zgolj z usposabljanjem z delom pri delodajalcu ob minimalnem obsegu pouka v šoli 
doseči dobro poklicno oziroma strokovno izobrazbo. Najboljša je kombinacija obojega. Pri 
tem ni enostavnih rešitev, področja so različna, nekatere procese je mogoče povsem ustrezno 
simulirati, nekaterih pač ne, včasih je za začetek praktičnega usposabljanja potrebno temeljito 
strokovno-teoretično predznanje . Bistveno za naše razmere je, da je bilo (taki pogledi so 
še vedno močno prisotni) praktično usposabljanje z delom močno podcenjeno oziroma 
premaknjeno v čas po zaposlitvi, v čas pripravništva itd. Danes je prevladalo prepričanje, 
zgledov imamo v drugih državah članicah EU, kot so npr. Avstrija, Nemčija ali Finska, 
več kot dovolj, da je nujno sodelovanje šole in delodajalcev. Podjetja morajo prevzeti tudi 
izobraževalno funkcijo. Ne samo za svoje zaposlene, tudi za svoje bodoče sodelavce. Verjetno 
se ne da nove kulture vzpostaviti takoj, a ob ustreznih spodbudah s strani države, bi to morali 
v razumnem času ustvariti za celoten sistem poklicnega in strokovnega izobraževanja in tudi 
za terciarno izobraževanje. Na področjih izobraževanja za regulirane poklicev je sodelovanje 
šole in delodajalcev povsem samoumevno, na drugih pa se bo morala zavest šele razviti.


