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Zadeva: Pobuda za obravnavo problematike nezadostnih možnosti
opravljanja strokovnega izpita na področju vzgoje in izobraževanja
Interesna skupina lokalnih interesov je na 4. seji 7. 2. 2018 sprejela sklep, da
na podlagi 16. člena v povezavi z 20. členom Poslovnika Državnega sveta
(Uradni list RS, št. 70/08, 73/09, 101/10, 6/14 in 26/15) naslovi na Komisijo za
kulturo, znanost, šolstvo in šport kot pristojni komisiji za področje šolstva p o b u
d o, da na skupni seji z Interesno skupino lokalnih interesov obravnava
Problematiko nezadostnih možnosti opravljanja strokovnega izpita na
področju vzgoje in izobraževanja.
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 vzgojnoizobraževalnega dela v vrtcu oz. šoli, pripravnik z višješolsko oz. visokošolsko
izobrazbo pa najprej po 6 mesecih opravljenega vzgojno-izobraževalnega dela
v vrtcu oz. šoli.
Medtem ko je v razpisih za delovno mesto, npr. pomočnik vzgojitelja
predšolskih otrok, zahtevan pogoj, da mora obvladati slovenski knjižni jezik,
imeti ustrezno izobrazbo ter opravljen strokovni izpit na področju vzgoje in
izobraževanja, pa Vlada oz. resorno ministrstvo s svojimi ukrepi ne zagotavlja
zadostnih možnosti, da bi lahko osebe s končano izobrazbo na področju vzgoje

in izobraževanja, prav tako pa tudi na drugih področjih, kjer se zahteva
opravljanje strokovnega izpita za zasedbo delovnega mesta, pridobile potrebne
delovne izkušnje za opravljanje strokovnega izpita.
Ob tem interesna skupina opozarja, da je Vlada na 13. redni seji 11. 12. 2014
sprejela sklep, da sklepanja novih pogodb o volonterskem pripravništvu v
javnem sektorju ne podpira, in ministrstvom in vladnim službam naložila, da
novih pogodb ne sklepajo. Na podlagi tega je bil spremenjen tudi Zakon o
organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, ki volonterskega
pripravništva ne predvideva več. Z razpisi resornega ministrstva (glej prilogo:
Rezultati javnega razpisa za izbor operacij »Prva zaposlitev: pomočnik
vzgojitelja sem 2017–2018« - za obdobje B) pa se cilja ne dosega, saj bi morali
zaposlitev omogočiti večjemu številu iskalcev prve zaposlitve.
Interesna skupina ocenjuje, da bi morali z ustreznimi ukrepi (pripravništvo,
volontersko pripravništvo, javni razpis »Prva zaposlitev«,…, itd.) vsem dijakom,
k i končajo programe, kjer je zahtevan strokovni izpit, omogoči opravljanje
zahtevane delovne prakse oz. bi morali ustrezno prilagodi zakonodajo
razmeram na trgu dela.
Z namenom, da bi se podrobneje seznanili z navedeno problematiko in pridobili
dodatna pojasnila resornega ministrstva ter oblikovali predlog (morebitnih)
potrebnih ukrepov za lažje opravljanje strokovnih izpitov na področju vzgoje in
izobraževanja, interesna skupina predlaga skupno sejo s Komisijo za kulturo,
znanost, šolstvo in šport, na katero bi povabili Ministrstvo za izobraževanje,
znanost in šport, Združenje ravnateljic in ravnateljev vrtcev Slovenije, Skupnosti
vrtcev Slovenije, Združenje ravnateljic in ravnateljev osnovnega in glasbenega
šolstva Slovenije, Združenje občin Slovenije, Skupnost občin Slovenije ter
Združenje mestnih občin Slovenije.

Vodja interesne skupine
Milan Ozimič. l.r.

Priloga:
- Rezultati javnega razpisa za izbor operacij »Prva zaposlitev: pomočnik vzgojitelja
sem 2017–2018« - za obdobje B
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Rezultati javnega razpisa za izbor operacij »Prva zaposlitev: pomočnik vzgojitelja sem
2017–2018« - za obdobje B

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je 2. 6. 2017 objavilo Javni razpis »Prva zaposlitev:
pomočnik vzgojitelja sem 2017–2018« (Uradni list RS, št. 27/17).
Predmet javnega razpisa so spodbude za zaposlitve iskalcev prve zaposlitve na področju vzgoje
in izobraževanja, v okviru katerih se bodo pomočniki vzgojiteljev začetniki v starosti do vključno
29 let preko načrtovanega, organiziranega in strokovno vodenega praktičnega usposabljanja
uvajali v vzgojno-izobraževalno delo v vzgojno-izobraževalnem zavodu.
Namen javnega razpisa je čimprejšnja in ciljno usmerjena aktivacija mladih oseb na prehodu iz
sistema izobraževanja v zaposlitev preko vključenih ustreznih vsebin praktičnega usposabljanja
in zagotovljenega strokovnega vodstva za zagotovitev trajnejših učinkov.
Cilj javnega razpisa v obdobju B je zaposlitev 79 pomočnikov vzgojiteljev začetnikov, 33 v
vzhodni in 46 v zahodni kohezijski regiji, za obdobje petih mesecev, in sicer na projektnem
delovnem mestu pomočnika vzgojitelja v vrtcih, šolah in zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok
in mladostnikov s posebnimi potrebami, v javnoveljavnem programu za predšolske otroke,
javnoveljavnem prilagojenem programu za predšolske otroke s posebnimi potrebami ali programu
za predšolske otroke zasebnega vrtca s pridobljenim pozitivnim mnenjem pristojnega
strokovnega sveta, za katerega so vpisani v razvid izvajalcev javnoveljavnih programov vzgoje in
izobraževanja, skladno z veljavno zakonodajo na področju vzgoje in izobraževanja.
V sklopu Javnega razpisa za izbor operacij »Prva zaposlitev: Pomočnik vzgojitelja sem 20172018« je za obdobje zaposlitve pomočnika vzgojitelja začetnika od 1. 1. 2018 do 31. 5. 2018
(obdobje B) prispelo sto triinpetdeset (153) vlog. Komisija za izvedbo javnega razpisa v sestavi:
Nataša Miklič (predsednica komisije), Vida Trilar (članica komisije), Hermina Pohar Sonc (članica
komisije), Vesna Lebar (članica komisije) in Maja Glücks (članica komisije), je prijave pregledala
in ocenila na podlagi pogojev in meril, navedenih v besedilu javnega razpisa oziroma v razpisni
dokumentaciji ter v izbor predlagala ministrici za izobraževanje, znanost in šport 79 prijav, od
tega 33 operacij v vzhodni kohezijski regiji in 46 operacij v zahodni kohezijski regiji. Skupna
ocenjena vrednost oziroma strošek za vzhodno kohezijsko regijo znaša 231.000,00 EUR, za
zahodno kohezijsko regijo pa 322.000,00 EUR.

Ministrica za izobraževanje, znanost in šport je potrdila izbor in sofinanciranje 79 projektov v skupni vrednosti 553.000,00 EUR, in sicer naslednjim
prejemnikom:



vzhodna kohezijska regija

Naziv prijavitelja

Naslov prijavitelja

Poštna številka in kraj
prijavitelja

Osnovna šola Puconci

Puconci 178

9201 Puconci

Osnovna šola Ivana Cankarja Ljutomer

Cankarjeva cesta 10 9240 Ljutomer

Osnovna šola Brezno-Podvelka

Brezno 78

število operacij

skupna vrednost
3

21.000,00 €
7.000,00 €

2363 Podvelka

1
1

7.000,00 €

7.000,00 €

Osnovna šola Lovrenc na Pohorju

Šolska ulica 6

2344 Lovrenc na Pohorju

1

Osnovna šola Sveti Jurij

Sveti Jurij 13

9262 Rogašovci

1

7.000,00 €

Osnovna šola Videm

Videm pri Ptuju 47

2284 Videm pri Ptuju

1

7.000,00 €

Vzgojnoizobraževalni zavod Vrtec Ormož Dobravska ulica 13 a 2270 Ormož

1

7.000,00 €

Osnovna šola Cirkulane-Zavrč

2282 Cirkulane

1

7.000,00 €

2274 Velika Nedelja

1

7.000,00 €

2205 Starše

1

7.000,00 €

Osnovna šola Velika Nedelja

Cirkulane 57
Velika Nedelja 13

Osnovna šola Starše
Osnovna šola Franceta Prešerna
Črenšovci
Osnovna šola Franca Lešnika- Vuka
Slivnica pri Mariboru

Starše 5

1

7.000,00 €

Juša Kramarja 10

9232 Črenšovci

Mariborska cesta 4

2312 Orehova vas

2

14.000,00 €

Vrtec Beltinci

Jugovo 33

9231 Beltinci

2

14.000,00 €

Osnovna šola Gustava Šiliha Laporje

Laporje 31

2318 Laporje

1

7.000,00 €

Vrtec Kočevje

Cesta na Stadion 3

1330 Kočevje

1

7.000,00 €

Osnovna šola Rače

Grajski trg 1

2327 Rače

1

7.000,00 €

Osnovna šola Marjan Bantan Stojan

Jareninski Dol 26
Ribnica na Pohorju
29
Dobje pri Planini 20
a

2221 Jarenina

1

7.000,00 €

2364 Ribnica na Pohorju

1

7.000,00 €

3224 Dobje pri Planini

2

14.000,00 €

Osnovna šola Ribnica na Pohorju
Osnovna šola Dobje

7.000,00 €

9226 Moravske Toplice

1
1

2322 Majšperk

1

7.000,00 €
7.000,00 €

Osnovna šola Juršinci

Juršinci 19

2256 Juršinci

Vrtci občine Moravske Toplice

Dolga ulica 29 a

Osnovna šola Majšperk

Majšperk 32 b

7.000,00 €

Osnovna šola Marjana Nemca Radeče

Šolska pot 5

1433 Radeče

1

Vrtec Ljutomer

Fulneška ulica 5

9240 Ljutomer

1

7.000,00 €

Osnovna šola Sveti Tomaž

Sveti Tomaž 11

2258 Sveti Tomaž

1

7.000,00 €

Osnovna šola Kungota

Plintovec 10 c

2201 Zgornja Kungota

1

7.000,00 €

Osnovna šola Rudolfa Maistra Šentilj

Mladinska ulica 13

2212 Šentilj v Slovenskih goricah

1

7.000,00 €

Koroška cesta 17

2360 Radlje ob Dravi

1

7.000,00 €

Naziv prijavitelja
Vzgojno-izobraževalni zavod Vrtci
Brezovica

Naslov prijavitelja

Poštna številka in kraj
prijavitelja

Nova pot 9

1351 Brezovica

2

14.000,00 €

Vrtec Antona Medveda Kamnik

Novi trg 26 b

1241 Kamnik

3

21.000,00 €

Osnovna šola Miren

Miren 140
Franca Seška cesta
15

5291 Miren

1

7.000,00 €

1217 Vodice

1

7.000,00 €

Štula 23

1210 Ljubljana Šentvid

2

14.000,00 €

Sojerjeva ulica 9

1000 Ljubljana

2

14.000,00 €

Otroški vrtec Ajdovščina

Pot v Žapuže 14

5270 Ajdovščina

3

21.000,00 €

Osnovna šola Dobrovo

Trg 25. Maja 9

5212 Dobrovo

1

7.000,00 €

Zasebni vrtec Dobra teta d.o.o.
Montessori - Zavod zasebni vrtec Cinca
binca za vzgojo in izbraževanje

Ručigajeva cesta 34 4000 Kranj

3

21.000,00 €

Kajuhova ulica 32 r

1

7.000,00 €

Osnovna šola Radlje ob Dravi



zahodna kohezijska regija

Vrtec Škratek Svit Vodice
Zavod sv. Stanislava za vzgojo,
izobraževanje in kulturne dejavnosti
Montessori inštitut, Zavod za pomoč
staršem pri razvoju otrok

1000 Ljubljana

število operacij

skupna vrednost

Cesta Ste Marie aux
Mines 28
4290 Tržič

1

7.000,00 €

Trata 40

4224 Gorenja vas

1

7.000,00 €

Zasebni vrtec Zarja d.o.o.
Zasebni vrtec Sonček, varstvo, vzgoja in
izobraževanje d.o.o.

Perovo 28

1241 Kamnik

1

7.000,00 €

Fužine 5

1241 Kamnik

2

14.000,00 €

Osnovna šola Cerkno

Bevkova 26

5282 Cerkno

1

7.000,00 €

Vrtec Mengeš

Šolska ulica 12

1234 Mengeš

1

7.000,00 €

Modra pikica, zavod za izobraževanje

Hribovska pot 17

1231 Ljubljana

1

7.000,00 €

Zasebni vrtec Malček

Veliko Mlačevo 53 b 1290 Grosuplje

2

14.000,00 €

Zavod za kreativno varstvo
Ručigajeva cesta 34 4000 Kranj
Osnovna šola Davorina Jenka Cerklje na
Gorenjskem
Krvavška cesta 4
4207 Cerklje na Gorenjskem

2

14.000,00 €

2

14.000,00 €

Vrtec Šentvid

Ulica pregnancev 6

1210 Ljubljana Šentvid

3

21.000,00 €

Osnovna šola Janka Kersnika Brdo

Brdo 5

1225 Lukovica

2

14.000,00 €

Vrtec Vodmat

Korytkova ulica 24

1000 Ljubljana

1

7.000,00 €

Viški vrtci

Jamova cesta 23

1000 Ljubljana

1

7.000,00 €

Vrtec Bled

Trubarjeva cesta 7

4260 Bled

1

7.000,00 €

Osnovna šola Naklo

Glavna cesta 47

4202 Naklo

1

7.000,00 €

Vrtec Mojca

Levičnikova ulica 11 1000 Ljubljana

3

21.000,00 €

Vrtec Galjevica

Galjevica 35

1

7.000,00 €

Vrtec Tržič
Osnovna šola Ivana Tavčarja Gorenja
vas

1000 Ljubljana

Javni razpis za izbor operacij delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Javni razpis za izbor operacij se izvaja v okviru
Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, prednostne osi: 8. »Spodbujanje zaposlovanja in
transnacionalna mobilnost delovne sile«, prednostne naložbe: 8.2 »Trajnostna vključitev mladih na trg dela (ESS), zlasti tistih, ki niso niti zaposleni niti
vključeni v izobraževanje ali usposabljanje, vključno z mladimi, ki jim grozi socialna izključenost, in mladimi iz marginaliziranih skupnosti, tudi prek
izvajanja jamstva za mlade«; specifičnega cilja: 8.2.1 »Znižanje brezposelnosti mladih«.
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

