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Zadeva: Pobuda v zvezi z možnostjo opravljanja strokovnega izpita na
področju vzgoje in izobraževanja
Na podlagi 66. in 98. člena Poslovnika Državnega sveta (Uradni list RS, št. 70/08,
73/09, 101/10, 6/14 in 26/15) predlagam, da Državni svet podpre in na Vlado
Republike Slovenije naslovi naslednje
p o b u d o:
Pripravnikom in drugim strokovnim delavcem v vzgojno-izobraževalnih
zavodih, ki izpolnjujejo zakonske pogoje, naj se omogoči opravljanje
strokovnega izpita za področje vzgoje in izobraževanja, ki je pogoj za vstop na
trg dela, v določenem roku po zasedbi delovnega mesta.
Obrazložitev:
Strokovni izpit za področje vzgoje in izobraževanja opravljajo pripravniki in drugi
strokovni delavci v vzgojno-izobraževalnih zavodih, ki izpolnjujejo z Zakonom o
organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja ter s Pravilnikom o strokovnem
izpitu strokovnih delavcev na področju vzgoje in izobraževanja določene
pogoje. Pripravnik s srednješolsko izobrazbo se lahko prijavi k opravljanju
strokovnega izpita najprej po 4 mesecih opravljenega vzgojno-izobraževalnega dela
v vrtcu oz. šoli, pripravnik z višješolsko oz. visokošolsko izobrazbo pa najprej po 6
mesecih opravljenega vzgojno-izobraževalnega dela v vrtcu oz. šoli.
Z največjimi težavami se soočajo dijaki po koncu srednješolskega izobraževanja, ki
se želijo zaposliti na področju predšolske vzgoje, saj zaradi pomanjkanja možnosti
pridobivanja izkušenj oz. opravljanja praktičnega dela v vzgojno-izobraževalnih
zavodih velik delež dijakov sploh nima možnosti opravljati strokovnega izpita, ki je
pogoj za vstop na trg dela. Ta problem se je še povečal po 2014, ko je zakonodaja
onemogočila možnost volonterskega pripravništva v javnem sektorju.
Nujno je poskrbeti, da bodo ob koncu formalnega izobraževanja imeli vsi enake
možnosti za opravljanje strokovnega izpita, ki je pogoj za vstop na trg dela. Če se
mladim (finančno) omogoča pridobitev izobrazbe za opravljanje poklica na področju
vzgoje in izobraževanja (npr. vzgojitelj, vzgojitelj-pomočnik), jim je treba omogočiti
tudi opravljanje strokovnega izpita.
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Medtem ko Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (resorno ministrstvo)
razpisuje javne razpise za spodbude za zaposlitev iskalcev prve zaposlitve na
področju vzgoje in izobraževanja, pa razpisana sredstva ne zadoščajo, da bi vsi
prijavitelji dobili možnost praktičnega usposabljanja. Pomanjkanje sredstev je tudi
razlog, da sta Komisija Državnega sveta za kulturo, znanost, šolstvo in šport in
Interesna skupina lokalih interesov na skupni seji 1. 3. 2018 sprejeli pobudo, da
Vlada zagotovi zadostna sredstva za plačano pripravništvo oz. praktično
usposabljanje dijakov in študentov po koncu izobraževanja in s tem omogoči vsem
enake možnosti za opravljanje strokovnega izpita v vzgojno-izobraževalnih zavodih,
ki je pogoj za njihov vstop na trg dela. Vlada te pobude ni sprejela. (odgovor Vlade z
dne 16. 5. 22018, št. 00202-1/2018/8).
Glede na navedeno se po vzoru ravnateljev predlaga, da se pripravnikom in drugim
strokovnim delavcem v vzgojno-izobraževalnih zavodih, ki izpolnjujejo zakonske
pogoje, omogoči opravljanje strokovnega izpita za področje vzgoje in izobraževanja,
ki je pogoj za vstop na trg dela, v določenem roku po zasedbi delovnega mesta. V
tem času bi pridobili dodatne izkušnje, ki jih sicer dijaki in študentje pridobijo tudi že v
okviru izobraževanja in usposabljanja za področje vzgoje in izobraževanja.
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