
 

Title E5.1 Why offer WBL opportunities to students 
Description Spodbujanje delodajalcev za  razpis učnih mest za dijake SPI 

poteka na nacionalnem nivoju s strain nacionalnih inštitucij za 
izobraževanje (MIZŠ, CPI), MDDSZ in združenj delodajalcev 
(zbornic, GZS, OZS). Učna mesta so objavljena v Nacionalnem 
registru učnih mest in vsako leto  v Razpisu za vpis v 1. Letnik  

User Dijaki, šole, delodajalci 
Goal Cilj je, da je za  vse dijake SPI zagotovljeno ustrezno  učno 

mesto pri delodajalcu, kjer bodo lahko izvedli del 
izobraževalnega programa.   

Objective Namen je tesno povezovanje sfere dela in šolstva 
Method Javni razpisi, uporaba spleta, promocija delodajalcev v  javnih 

medijih in drugo 
Recommended Use Priporočamo tudi osebne kontakte in neposredno 

komuniciranje med šolo in podjetji. 
When Skozi vse šolsko leto, posebej pred razpisom za vpis v 1. Letnik 

izobraževanja. 
Language  

slovenski 
Further links  
 

Viri: A.Justinek, Povzetek poročil organizatorjev PUD v 
šol. leto 2013/14 
 
 

 

E5 Benefits  

E5.1 Why offer WBL opportunities to students  

Delodajalci so na vprašanje, zakaj so pripravljeni ponuditi učno mesto dijakom na  PUD, najpogosteje 
navajali naslednje odgovore: 

• ker želijo sami vzgojiti svoje bodoče sodelavce,  
• starejši delodajalci si želijo vzgojiti naslednika,  
• ker potrebujejo pomoč pri manj zahtevnih delih,  
• ker se jim je trenutno povečal obseg dela,  
• ker jih za učno mesto zaprosijo sodelavci, ki so starši, sorodniki, sosedje…  
• ker  jih delo z mladimi veseli in se želijo preizkusiti v pedagoški vlogi ali  
• imajo pogoje, da  lahko ponudijo možnost usposobitve dijaku, ki to želi.  

 

Delodajalci v okviru ESS prejemajo finančne spodbude z nacionalnega nivoja za povračilo stroškov, ki 
so ga imeli za izobraževanje dijakov na PUD  v srednjem poklicnem in strokovnem izobraževanju.  

Information for H2 Learning 
 
Section of the Guidelines Employers Area 
Relevant sub-sections E5 -Benefits 
Any additional information  



Pred nekaj leti so delodajalci prejemali finančne spodbude tudi za izobraževanje dijakov na PUD v 
srednjem strokovnem izobraževanju,  a so bile za to ciljno skupino zaradi pomanjkanja finančnih 
sredstev spodbude ukinjene. 

 

 


