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Pregled vpisa na srednje poklicne in 
strokovne šole, spremembe, trendi in 

predlogi izboljšav
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Šolski center Celje

Pregled vpisa v 1. letnik v šole v Sloveniji
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Pregled skupno vpisanih dijakov v  Celju

Prenove programov

Poklicno izobraževanje

� L. 1997 − uvedba dualnega sistema; v deležu se nadomesti program 
GRADBINEC II

� L. 2004 − MODEL skupnega izvajanja programov  (poklici v celoti dobijo 
imena)

� L. 2010 − prenovljeni programi z odprtim kurikulom

Strokovno izobraževanje

� L. 1997 – uvedena poklicna matura

� L. 2004 – prenova programa z novostmi v stroki

� L. 2009 – prenovljen program z odprtim kurikulom
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Negativni vplivi na vpis pred krizo
(šole s še tako veliko promocijo, ne moremo doseči povečanja vpisa)

� fizično delo ni cenjeno; delo gradbincev ni cenjeno

� nenormalno izdajanje delovnih dovoljenj 

� delo na  “črno” 

� ustanavljanje podjetij brez dokazil o izobrazbi; za izvajalca suhomontažne
gradnje se v 8-ih letih ni uspelo pridobiti niti šifre dejavnosti ; 

(nizkoenergijska gradnja ? )

� zapiranje poti (v letu 1997) za nadaljevanje študija iz strokovnih 
programov

� vzpodbujanje vpisa na gimnazije

Poleg že navedenih vplivov še:

� zmanjšanje del in stečaji podjetij  

� še vedno negativne informacije o “dogajanjih” v  gradbenih podjetij

� dobra gradbena podjetja ne dajejo pozitivnih spodbud (nemogoči javni 
razpisi, inženiring podjetja,…)

� mediji neradi objavljajo pozitivne zgodbe

� izdanih  veliko delovnih dovoljenj (v letu 2013 (objavljeno) 3.207 samo za 
tujce, ki nimajo stalnega prebivališča v Sloveniji, 

februar 2014: 284 delovnih dovoljenj,

� vodenje del na gradbiščih, vodenje gradbišča velikokrat v neskladju z 
Zakonom o graditvi objektov

Negativni vplivi na vpis v krizi
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Promocija poklicev

Izvaja vsaka gradbena šola zase:

� obiski OŠ

� delavnice na OŠ

� promocijski projekti (Almina hiša, Hiša kulture, hiša Neva, Unesco,…)

� izvedbe seminarjev

� mediji

Večji nacionalni projekti za vse poklicne programe:

� izdaja zgibank 

� snemanje filmov o poklicih

� EU projekti

� spletni portali

Dobre prakse
(s promocijo vplivajo na vpis )

� odprti kurikul v programih

� pripravljenost podjetij za sodelovanje pri izvajanju 
programov:  izobraževanja, donacije materialov (Lumar), 
praksa, mednarodna tekmovanja (Knauf, Schönox …)

� obrtniki z vizijo v manjših krajih

� vpisujemo večinoma dijake, sorodnike “gradbincev”
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Zanimivi podatki

� potrebe po delovnih mestih v januarju 2013:

gradbeni tehnik 70               brezposelnih 1318

medijski tehnik 4

računalniški tehnik   25

elektrotehnik elektronik 28

elektrotehnik energetik  49

logistični tehnik  2

strojni tehnik 182     brezposelnih 2117

orodjar          13

tesar                                         177

� brezposelnih 106 izvajalcev suhomontažne gradnje

� v februarju 1.205 prostih delovnih mest v gradbeništvu

Kako povečati vpis v poklicne programe?

• Kako lahko na vpis vplivajo delodajalci?

• Kakšna je naloga zbornic, združenj?

• Kakšna je naloga države?
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Predlogi izboljšav

• Kakšen je razvojni načrt države? 

• Kaj bomo v Sloveniji sploh delali?

• Kaj bodo delali Slovenci; ali bomo za delo v 
gradbeništvu uvažali vso delovno silo?

• Kdo bo ustavil degradacijo gradbeništva? 

Predlogi izboljšav

• Da bi nam delodajalci dali vedeti, da smo šole 
potrebne.

• Optimizem delodajalcev.


