
 
 

 
 

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

Title V1.5 Understanding the labour market 

Description Opis trga dela  

User Vsi deležniki v procesu PUD (šola, dijaki, delodajalci) 

Goal Razlaga situacije na področju trga dela in predlogi za boljše 
razumevanje situacije v gospodarstvu 
 

Objective Namen je seznanitev deležnikov z razmerami na trgu dela v Sloveniji 
in cilji PUD za učitelje 
 

Method Opis situacije; izvedba programa PUD za učitelje 
 

Recommended Use Upoštevanje situacije na trgu dela v državi; PUD za učitelje – vsak 
učitelj vsaj enkrat na nekaj let 
 

When PUD za učitelje : po izbiri učitelja oz. po dogovoru z ravnateljem, 
vendar obvezno na vsakih nekaj let 

Language slovenski 
Further links  
 

(National context/ 2. Understanding the Labour Market) (Teachers 
area/6. Labour market knowledge) 
http://www.ess.gov.si/_files/8053/Poslovni_nacrt_ZRSZ_2016.pdf 
 

 

V1 National Context for WBL 
V1.5 Understanding the labour market 
 
Delodajalci so prostovoljno organizirani oziroma združeni pri stanovskih zbornicah. Največji sta 
Gospodarska zbornica Slovenije in Obrtno podjetniška zbornica Slovenije.   
Dijak lahko sklene z delodajalcem individualno učno pogodbo, v okviru katere ima povečan obseg 
PUD do 53 tednov v treh letih  srednjega poklicnega izobraževanja. V prihodnjih letih  se bo  v  
Sloveniji znova uvajal tudi dualni sistem, ko bo mladostnik redno zaposlen in se bo izobraževal v 
skladu z zakonodajo, ki je trenutno še v pripravi. Zahteval se bo enak izobraževalni standard  za vse 
dijake, ne glede na obliko izobraževanja (po kolektivni  učni pogodbi, po individualni učni pogodbi ali 
v obliki dualnega sistema).  
Z gospodarskim okrevanjem registrirana brezposelnost  v Sloveniji počasi  in postopoma upada.  
Ponudba učnih mest  in povpraševanje delodajalcev se povečuje predvsem v tržnih storitvah in 
predelovalnih dejavnostih, še zlasti v tehnološko zahtevnih panogah. 
 



 
 

V nekoliko daljšem časovnem obdobju oz. v obdobju gospodarske rasti lahko po podatkih Zavoda RS 
za zaposlovanje  (ZRSZ)  pričakujemo izrazite težave zaradi pomanjkanja delavcev ter  strukturnih  
neskladij  na  trgu  dela.  Vedno  večji  primanjkljaj  ustreznih  iskalcev  zaposlitve  lahko pričakujemo 
zlasti na delovnih mestih, ki zahtevajo srednjo poklicno izobrazbo. K zmanjševanju strukturnih 
neskladij na trgu dela lahko bistveno prispeva Aktivna politika zaposlovanja (APZ). 
Na podlagi podatkov ZRSZ, Statistični urad Republike Slovenije (v nadaljevanju SURS) zbira podatke o 
statistiki prostih delovnih mest, in sicer po dejavnostih (glede na Standardno klasifikacijo poklicev 
2008), po glavnih skupinah poklicev, po statističnih regijah in po kohezijskih regijah.  
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