
 

 

  NACIONALNI KAZALNIKI KAKOVOSTI* 
 

Kazalnik 1: Vzpostavljenost sistemov kakovosti na šolah 

• Delež izvajalcev PSI, ki uporabljajo notranje sisteme zagotavljanja kakovosti, 

določene z zakonodajo ali na lastno pobudo, 

• kakovost procesa vodenja kakovosti. 

Kazalnik 2: Vlaganje v usposabljanje učiteljev in mentorjev 

• Delež učiteljev in mentorjev z ustrezno formalno stopnjo izobrazbe,  

• delež učiteljev in mentorjev, ki sodelujejo v nadaljnjem strokovnem 

izobraževanju, spopolnjevanju in usposabljanju in delež vloženega denarja. 

Kazalnik 3: Stopnja udeleženosti v programih PSI 

• Število udeležencev v programih PSI glede na izobraževalni program in druga 

merila (razmerje med splošnim in poklicnim izobraževanjem, oblika izobraževanja 

(šolska, vajeniška oblika), stopnja izobraževanja, strokovni sektor, regija, spol). 

Kazalnik 4: Stopnja dokončanosti programov PSI 

• Delež udeležencev izobraževanja, ki so uspešno zaključili izobraževanje v  

predvidenem času glede na izobraževalni program in druga merila (oblika 

izobraževanja, strokovni sektor, stopnjo izobraževanja, regijo, spol), 

• uspešnost na zaključnem izpitu in poklicni maturi glede na izobraževalni program 

in druga merila (oblika izobraževanja, strokovni sektor, stopnjo izobraževanja, 

regijo, spol). 

Kazalnik 5: Stopnja zaposljivosti v programih PSI 

• Nahajanje udeležencev izobraževanja v določenem času po zaključenem 

izobraževanju (npr. 6 mesecev/1 leto, 2 leti in 5 let po zaključenem izobraževanju 

ali drugače) – dijaki so v nadaljnjem izobraževanju, zaposleni ali brezposelni glede 

na izobraževalni program in druga merila (oblika izobraževanja, strokovni sektor, 

stopnja izobraževanja, regija, spol), 

• delež zaposlenih udeležencev PSI v določenem času po končanem izobraževanju, 

glede na izobraževalni program in druga merila (oblika izobraževanja, strokovni 

sektor, stopnjo izobraževanja, regijo, spol, vrsto zaposlitve, zaposlen na 

svojem/drugem področju, po generacijah ipd.). 

 

 

 

*Strokovni svet RS za poklicno in strokovno izobraževanje je na 160. seji, dne 7. 4. 2017, obravnaval predlog dopolnitve 

okvira sedmih nacionalnih kazalnikov kakovosti poklicnega in strokovnega izobraževanja ter sprejel sklep, da se jih 

uskladi in dopolni v skladu z evropskimi kazalniki kakovosti poklicnega in strokovnega izobraževanja in usposabljanja. 



 

 

Kazalnik 6: Uporaba pridobljenih spretnosti na delovnem mestu 

• Informacije o zaposlitvi posameznikov po zaključenem izobraževanju glede na 

izobraževalni program in druga merila (oblika izobraževanja, strokovni sektor, 

stopnja izobraževanja, regija, spol), 

• stopnja zadovoljstva posameznikov in delodajalcev s pridobljenimi veščinami in 

sposobnostmi glede na izobraževalni program in druga merila (oblika 

izobraževanja, strokovni sektor, stopnjo izobraževanja, regijo, spol, vrsto 

zaposlitve, zaposlen na svojem/drugem področju, po generacijah ipd.). 

Kazalnik 7: Stopnja brezposelnosti  

• Stopnja brezposelnosti glede na posamezna merila (izobraževalni program, oblika 

izobraževanja, strokovni sektor, stopnja izobraževanja, regija, spol). 

Kazalnik 8: Razširjenost ranljivih skupin 

• Odstotek oseb s posebnimi potrebami med udeleženci v PSI  (po posameznih 

območjih) glede na starost in spol, 

• stopnja uspešnosti oseb s posebnimi potrebami glede na starost in spol, 

• mehanizmi preprečevanja izključenosti in izobraževanje mladih s posebnimi 

potrebami in dokaz o njihovi učinkovitosti. 

Kazalnik 9: Mehanizmi prepoznavanja izobraževalnih potreb na trgu dela 

• Informacije o mehanizmih za prepoznavanje spreminjajočih se zahtev na različnih 

ravneh (ali šola sodeluje z lokalnim okoljem, delodajalci, skupinami delodajalcev 

ipd. in kje te predloge integrira), 

• dokaz o njihovi učinkovitosti. 

Kazalnik 10: Programi spodbujanja boljšega dostopa do PSI 

• Informacije o obstoječih programih na različnih ravneh, 

• dokaz o njihovi učinkovitosti. 

Kazalnik 11: Podpora razvoju industrije in gospodarstva  

• Delež sredstev, ustvarjenih s pripravo in izvedbo seminarjev po naročilu 

gospodarstva. 

 


