
 
 

 
 

Information for H2 Learning 
 
Section of the Guidelines VET Providers 
Relevant sub-sections V1 National Context for WBL 
Any additional information  
 

Title V1.3 Business partnerships 

Description Opis možnih načinov sodelovanja med šolo in podjetji 

User Šola, delodajalci, dijaki 

Goal Posredovanje idej za sodelovanje šole z delodajalci 
 

Objective Namen je zagotovitev čim bolj kakovostnih izobraževalnih 
programov, prilagojenih potrebam gospodarstva in krepitev 
vezi med šolo in podjetji 

Method Srečanja na šoli in v podjetjih, izobraževanja, delavnice, 
strokovne ekskurzije,.. 
 

Recommended Use Kontinuirano vzdrževanje stikov oz. poslovnega sodelovanja 
 

When Skozi celotno šolsko leto. Prilagajanja terminov zahtevam 
partnerjev. 

Language  
slovenski 

Further links  
 

(VET providers/ 7. Business partnerships) 

 

V1 National Context for WBL  
V1.3 Business partnerships 
 
Sodelovanje šole s podjetji lahko poteka na različne načine: 

- Ena izmed pomembnih enot šole, ki pospešuje sodelovanje šole s podjetji  je   Medpodjetniški  
izobraževalni  center – MIC. Temeljna naloga centra je povezati področje izobraževanja z 
gospodarstvom in s pestro ponudbo programov, hitrim odzivom na potrebe delodajalcev ter 
prilagajanjem oblik in metod dela omogoči ciljni populaciji učinkovito vključitev v proces 
usposabljanja kakovostne delovne sile, ki bo konkurenčna na skupnem evropskem trgu dela. 

-  Nadgradnja dobrega sodelovanja šole  z gospodarstvom v regiji (tudi na področju PUD) je 
ustanovitev združenja podjetij iz regije. Člani združenja so običajno znana podjetja, s katerimi šola 
razvija nove izobraževalne programe glede na potrebe delodajalcev, kreira usposabljanja po meri 
delodajalcev in proaktivno sodeluje pri reševanju pomanjkanja ustreznih kadrov. Na ta način naj 
bi odpravili neskladja med obstoječimi izobraževalnimi programi in povpraševanjem na trgu dela. 
Združenje skrbi za stalen pretok znanja med  gospodarstvom in izobraževalno sfero. 



 
 

- ustanavljanje izobraževalnih centrov npr. HAAS izobraževalni center CNC tehnologij (HAAS 
technical education center) ali EMCO izobraževalni center. šola omogoča predstavitve podjetij za 
dijake naše šole, običajno za dijake višjih letnikov 

- sodeluje s podjetji na prireditvah v šoli (robotkov dan, vrtiljak poklicev, dnevi odprtih vrat, 
informativni dnevi, kjer se imajo podjetja možnost  predstaviti obiskovalcem (dijaki, starši, 
osnovnošolci,…) 

- donacije podjetij in prispevanje nagrad na regijskih in državnih srečanjih mladih raziskovalcev,  
- sponzorstva mednarodnih festivalov  npr. primerov dobrih praks s področja mehatronike 
- prispevki podjetij v obliki donacij učil (npr. pnevmatske škarje laboratorijska oprema, merilne 

mize,…)  
- sodelovanje na projektnih tednih oz. dnevih: obiski strokovnjakov iz podjetij, katerih dejavnost se 

navezuje na temo projektnih nalog. Iz tega se razvijajo tudi zaključne naloge na poklicni maturi in 
zaključnih izpitih. 

- sodelovanje podjetij na predstavitvah šole v trgovskih centrih,  
- sprejemanje na PUD tujih dijakov, ki pridejo na izmenjave v okviru projekta mobilnosti Erasmus+,  
- omogočanje strokovnih ekskurzij v podjetja za učitelje in dijake naše šole  
- omogočanje strokovnega izpopolnjevanja učiteljev v delovnem procesu (PUD za učitelje) 
- nastanek modula  odprtega kurikula (npr. Poznavanje nekovinskih materialov, kot rezultat  
     sodelovanja  v projektu PUD za učitelje) 
- dogovori o sodelovanju pri proizvodnji izdelkov na CNC strojih v prostorih MIC-a 
- izobraževanja zaposlenih v podjetjih na področjih, kjer imajo primanjkljaj znanja  
- sodelovanje na dnevih meroslovja, ki za dijake že vrsto let potekajo v sodelovanju s priznanim 

podjetjem s tega področja  
- omogočanje uporabe šolskih učilnic za potrebe gospodarstva 
- posredovanje ponudb podjetij za štipendije in počitniško delo  
- posredovanje ponudb podjetij za zaposlitev 
- sodelovanje na rednih letnih srečanjih z delodajalci, kjer se udeležujejo tudi strokovnih delavnic 
- sodelovanje predstavnikov delodajalcev v delovnih skupinah projektov (npr. Skills 4 work) 
- pedagoško andragoška usposabljanja mentorjev dijakov na PUD 
 
 

 


