
 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

REŠITVE ZA VAJENIŠTVO PO MERI PODJETIJ 

NOVIČNIK FEBRUAR 2018 

POMOČ PODJETJEM PRI UVAJANJU VAJENIŠTVA  

Center RS za poklicno izobraževanje in Gospodarska zbornica Slovenije 
sodelujeta pri mednarodnem projektu SERFA (http://www.serfa-
project.eu/sl). Gre za projekt, ki temelji na konceptu svetovanj in se 
izvaja v več državah po Evropi, osnovan je na večletnih izkušnjah podjetja 
Cornwall Marine Network (CMN) iz Združenega kraljestva. Vajeniška 
agencija Cornwall, hčerinska družba podjetja CMN, mala in srednja 
podjetja (MSP) s tovrstnim svetovanjem podpira že od leta 2012. Istega 
leta so pričeli izvajati nacionalni pilotni projekt v katerem je sodelovalo 
4.800 podjetij. Pripravili so 1.800 predlogov usposabljanj, na podlagi 
katerih je približno 90% vključenih podjetij investiralo v veščine svojih 
zaposlenih.  
Vključeni svetovalci iz Slovenije nudijo podporo in podajajo informacije 
ter svetujejo podjetjem, ki se odločajo za pristop k vajeništvu ali pa ga že 
vpeljujejo v svoja podjetja. Podjetja poleg informacij o vajeništvu 
pridobijo tudi vpogled v možnosti razvoja podjetja na področju 
usposabljanje in izobraževanja mladih in tistih, ki so v podjetju že 
zaposleni. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Od oktobra  2017 smo v sklopu projekta SERFA  

izvedli 47 analiz potreb po usposabljanju in 

poglobljenih svetovanj o vajeništvu.  

KONTAKT 

 

 

S strani Cornwall Education 

Agency (CMN) je za svetovanje in 

izvajanje analize potreb po 

usposabljanju ter  vpeljevanje 

vajeništva v malih in srednjih 

podjetjih, na Gospodarski 

zbornici Slovenije, pooblaščena 

svetovalka Ana Žemva Novak. 

V sklopu svojih aktivnosti skrbi za 

podporo malim in velikim 

podjetjem pri vpeljavi vajeništva 

ter sodeluje pri promociji 

vajeništva v Sloveniji na vseh 

ravneh (med učenci, šolami in 

podjetji). 

01 58 98 531 

Izvedba tega projekta je sofinancirana s strani Evropske komisije. Vsebina 
publikacije (komunikacije) je izključno odgovornost avtorja in v nobenem 
primeru ne predstavlja stališč Evropske komisije.  
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ana.zemva.novak@gzs.si  

 

Usposabljanje svetovalcev v Falmouthu (oktober 2017) 
 

Oktobra 2017 je v podjetju Cornwall Marine Network iz Falmoutha, 

VB, potekalo usposabljanje 11 svetovalcev iz 6 različnih evropskih 

držav.  

Partnerji so preko metode senčenja pridobili celovit vpogled v vlogo 

svetovalca praktičnega usposabljanja: priložnost, da opazujejo delo 

svetovalca v realni situaciji ter možnost, da sami oblikujejo 

priporočila in rešitve. Programi svetovanja sedaj potekajo v 

podjetjih v Sloveniji, Franciji, Nemčiji, Grčiji, na Poljskem, v Španiji 

in Združenem kraljestvu. 

 
Usposabljanje svetovalcev v Falmouthu. 

http://www.serfa-project.eu/sl
http://www.serfa-project.eu/sl


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VISIT BERLIN - BERLIN TOURISMUS & KONGRESS 

GMBH iz Nemčije 

 

 

Spoznajte SERFA ambasadorje vajeništva! 

Ambasadorji vajeništva so predstavniki malih in srednjih podjetij, ki svoje pozitivne izkušnje pri delu z mladimi 

na področju praktičnega usposabljanja prostovoljno delijo z drugimi podjetji, mladimi, ki jih to področje zanima, 

in zainteresirano javnostjo. 

Obiščite našo spletno stran projekta SERFA 

www.serfa-project.eu 
Obiščite spletno stran GZS: 

https://www.gzs.si/vajenistvo 

 

ANNKATHRIN JÜNGEL, vodja 

pravne službe in izobraževanj 

 

Cornwall Marine Network je prejela nagrado za najboljšo vajeniško agencijo 2017  

v jugozahodnem Združenem kraljestvu 

Kot znak izjemnega prispevka k podpori vajeništva je CMN lani decembra prejela nagrado za najboljšo vajeniško 

agencijo 2017. "Veseli nas, da je podpora malim podjetjem pri uvajanju vajeništva uradno priznana s strani South West 

Enterprise Awards. To je dokaz, da strokovno znanje in trdo delo naše odlične ekipe resnično prispevajo k dobrobiti in 

pozitivnim spremembam v okolju," je povedal Paul Wickes, izvršni direktor Cornwall Marine Network. 

MLINOSTROJ iz Slovenije 

 

MITJA GREGORIČ 

„Izobraževanje zaposlenih 

dojemamo kot družbeno 

odgovornost podjetij, po drugi 

strani pa za nas predstavlja 

priložnost, da kader usposobimo 

po svojih potrebah. Da 

spodbudimo strokovni razvoj 

vajencev, jih že od samega 

začetka aktivno vključujemo v 

projekte in druge naloge. Ključni 

dejavniki uspeha so stalne 

povratne informacije in redno 

vrednotenje vajenčevih 

dosežkov.”  

Poudarki intervjujev z ambasadorji vajeništva so dostopni na 

 www.serfa-project.eu  

„Poleg vseh omenjenih 

prednosti, vajenci v 

našem podjetju 

izboljšujejo komunikacijo 

redno zaposlenih, zato 

menimo, da je predajanje 

znanja obojestransko in 

hkrati odlična priložnost 

za izboljšanje kompetenc 

že zaposlenih v našem 

podjetju.” 
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