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VRTCEM
OSNOVNIM ŠOLAM
OSNOVNIM ŠOLAM S PRILAGOJENIM PROGRAMOM,
ZAVODOM ZA IZOBRAŽEVANJE OTROK S POSEBNIMI POTREBAMI
GLASBENIM ŠOLAM
SREDNJIM ŠOLAM
DIJAŠKIM DOMOVOM
VIŠJIM ŠOLAM
Okrožnica
Pravilnik o pripravništvu strokovnih delavcev na področju vzgoje in izobraževanja
Pravilnik o strokovnem izpitu strokovnih delavcev na področju vzgoje in izobraževanja (Ur. list RS, št. 23/06)
Spoštovane ravnateljice, ravnatelji!
Z okrožnico vas želimo seznaniti z bistvenimi spremembami na področju izvajanja pripravništva in strokovnih
izpitov na področju vzgoje in izobraževanja. Zaradi lažje preglednosti in ločitve pripravništva ter strokovnega
izpita smo se odločili za objavo dveh novih pravilnikov.
1. Pravilnik o pripravništvu strokovnih delavcev na področju vzgoje in izobraževanja
V skladu s predpisi, ki urejajo delovna razmerja, pripravništvo ni obvezen institut, temveč je idealen začetek
kariere, pravzaprav prednost začetnika, ki mu omogoča, da z diplomo pridobljeno znanje postopoma aplicira v
konkretno delovno okolje. Ker želimo čim večjemu številu diplomantov, ki so s pridobljeno diplomo potencialni
strokovni delavci na področju vzgoje in izobraževanja, omogočiti opravljanje pripravništva, je s spremembo
110. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur. l. RS, št. 98/2005 - uradno
prečiščeno besedilo ) /v nadaljevanju ZOFVI/, uvedeno tudi volontersko pripravništvo.
Volontersko pripravništvo je na področju vzgoje in izobraževanja novost. Pripravnik, ki opravlja volontersko
pripravništvo, je glede izvajanja in trajanja pripravništva izenačen s pripravnikom na pripravniškem mestu.
Volonterski pripravnik bo prisoten pri urah mentorja in se pod njegovim vodstvom usposabljal za samostojno
opravljanje dela in za strokovni izpit. Mentorju pripada dodatek za mentorstvo.
Za pravice in obveznosti iz pogodbe o zaposlitvi in pogodbe o opravljanju volonterskega pripravništva se
uporabljajo določbe Zakona o delovnih razmerjih (Ur. l. RS, št. 42/02) /v nadaljevanju ZDR/ in ZOFVI.

V skladu s spremembo 110. člena ZOFVI je z dnem 18. marca 2006 stopil v veljavo nov Pravilnik o
pripravništvu strokovnih delavcev na področju vzgoje in izobraževanja /v nadaljevanju pravilnik o pripravništvu/.
Pravilnik o pripravništvu posega v poglavje zakona, ki ureja delovna razmerja na področju vzgoje in
izobraževanja.
Pravilnik o pripravništvu uvaja kot novost:
- zaposlitev strokovnega delavca – začetnika na prostem delovnem mestu in
- volontersko pripravništvo.
Pripravnik je strokovni delavec na pripravniškem mestu, na katerega ga razporedi ministrstvo.
Če ravnatelj, v primerih, ko je z zakonom in drugimi predpisi dovoljeno, sklene delovno razmerje na prostem
delovnem mestu s kandidatom, ki začne v vrtcu ali šoli prvič opravljati delo, ga zaposli kot strokovnega delavca
– začetnika in ne več kot pripravnika na prostem delovnem mestu. V tem primeru ravnatelj strokovnemu
delavcu – začetniku imenuje mentorja za dobo dveh mesecev.
Pripravništvo se lahko opravlja na podlagi sklenjene:
- pogodbe o zaposlitvi pripravnika ali
- pogodbe o opravljanju volonterskega pripravništva.
V skladu z določbo ZOFVI se na razpis pripravniških mest, ki ga enkrat letno razpiše ministrstvo, pristojno za
šolstvo prijavijo kandidati, ki želijo opravljati pripravništvo na pripravniškem mestu, kot tudi kandidati, ki želijo
opravljati volontersko pripravništvo, saj je volonterskemu pripravniku nujno zagotoviti z zakonom in drugimi
predpisi določene pogoje za izvedbo pripravništva in pristop k strokovnemu izpitu.
Kandidati, ki so se prijavili na razpis za opravljanje pripravništva na pripravniškem mestu, lahko za primer, da
se na podlagi prednostnega vrstnega reda, določenega z razpisom, ne uvrstijo med pripravnike s sklenjenim
delovnim razmerjem, prijavijo tudi za opravljanje volonterskega pripravništva.
Kandidati bodo morali pred prijavo na razpis pridobiti izjavo vzgojno-izobraževalnega zavoda, da se v primeru
razporeditve ministrstva strinja z opravljanjem pripravništva. Ravnateljica ali ravnatelj bo moral s podpisom in
žigom potrditi, da je zainteresiran za opravljanje pripravništva določenega kandidata. V prijavnici bo potrebno
navesti ustreznega mentorja pripravniku, ki z zakonom in drugimi predpisi izpolnjuje pogoje za mentorstvo. Če
ministrstvo kandidatu ne odobri pripravništva, le-ta ne more skleniti pogodbe o zaposlitvi pripravnika, kot tudi
ne pogodbe o opravljanju volonterskega pripravništva.
Po opravljenem pripravništvu je mentor v sodelovanju z ravnateljem dolžan ministrstvu posredovati poročilo o
spremljavi pripravništva, na obrazcu, ki je sestavni del pravilnika o pripravništvu. V prilogi pravilnika o
pripravništvu je objavljen tudi obrazec za prijavo na razpis pripravniških mest v vrtcih oziroma šolah. Obrazci so
objavljeni tudi na spletni strani ministrstva: http://www.mss.gov.si/index.php?id=166
Strokovna skupina za koordiniranje tolmačenja predpisov s področja delovnih razmerij ter pokojninskega in
invalidskega zavarovanja v šolstvu, je glede na predpise, ki urejajo delovna razmerja pripravila vzorec pogodbe
o zaposlitvi pripravnika na pripravniškem mestu in pogodbe o volonterskem pripravništvu. Vzorca sta
priporočljiva, pripravljena skladno z zakonom in drugimi pravnimi akti, a ne veljata kot obrazec.
- Vzorec pogodbe o zaposlitvi pripravnika,
- Vzorec pogodbe o volonterskem pripravništvu.
2. Pravilnik o strokovnem izpitu strokovnih delavcev na področju vzgoje in izobraževanja
V skladu s spremembo 102. člena ZOFVI je bistvena novost ta, da je strokovni izpit sestavni del pripravništva
in se opravlja pred iztekom pripravniške dobe. To pomeni, da ima pripravnik pravico do pristopa k strokovnem
izpitu že pred koncem pripravniške dobe. Sprememba zajema tudi strokovne delavce, ki so opravili
pripravništvo in strokovni izpit po drugih predpisih in je bilo zanje določeno, da ga v skladu z ZOFVI lahko
opravljajo po preteku enega leta dela v vrtcu ali šoli. Zaradi izenačitve s strokovnimi delavci, ki pripravništvo

opravljajo v vrtcu oz. šoli, je uvedena možnost opravljanja strokovnega izpita že po preteku šestih mesecev
dela v vrtcu oz. šoli.
Skladno s spremembo ZOFVI je bilo potrebno pravilnik, ki je urejal opravljanje strokovnih izpitov na področju
vzgoje in izobraževanja, spremeniti tako, da bo strokovnim delavcem omogočeno opravljanje strokovnega
izpita pred iztekom pripravniške dobe.
V Uradnem listu RS, št. 23/2006 z dne 3. marca 2006, je objavljen Pravilnik o strokovnem izpitu strokovnih
delavcev na področju vzgoje in izobraževanja (v nadaljevanju: pravilnik o strokovnem izpitu), ki določa pogoje,
obseg, vsebino, organizacijo in postopek opravljanja strokovnih izpitov za strokovne delavce na področju
vzgoje in izobraževanja. Pravilnik o strokovnem izpitu je začel veljati 18. marca 2006. Kandidati za opravljanje
strokovnega izpita so v skladu z novim pravilnikom o strokovnem izpitu pripravniki in drugi strokovni delavci.
Pripravnik s srednješolsko izobrazbo se lahko po novem prijavi k opravljanju strokovnega izpita najprej po 4
mesecih opravljanja vzgojno-izobraževalnega dela v vrtcu oziroma šoli, pripravnik z višješolsko oziroma
visokošolsko izobrazbo pa najprej po 6 mesecih opravljanja vzgojno-izobraževalnega dela v vrtcu oziroma šoli.
Drug strokovni delavec se lahko prijavi k opravljanju strokovnega izpita najprej po 6 mesecih opravljanja
vzgojno-izobraževalnega dela v vrtcu oziroma šoli. Mentor drugemu strokovnemu delavcu je v skladu s
pravilnikom o strokovnem izpitu strokovni delavec, ki spremlja njegovo delo in mu nudi ustrezno strokovno
pomoč pri pripravi na strokovni izpit. Mentorja drugemu strokovnemu delavcu določi ravnatelj, za obdobje
največ dveh mesecev, izmed strokovnih delavcev vrtca oziroma šole, ki izpolnjujejo z zakonom in drugimi
predpisi določene pogoje za opravljanje dela, ki ga opravlja drug strokovni delavec pri pripravi na strokovni
izpit, in imajo naziv svetnik ali svetovalec oziroma imajo najmanj tri leta naziv mentor.
Ustni del strokovnega izpita je v delu ustavne ureditve in predpisov, ki urejajo človekove ter otrokove pravice in
temeljne svoboščine razširjen še na poznavanje ureditve institucij Evropske unije in njenega pravnega sistema.
Ta določba se prične uporabljati s 15. septembrom 2006. Podrobnejše vsebine posameznega dela ustnega
izpita bo določil minister do 15. julija 2006 in bodo objavljene na spletnih straneh ministrstva.
Pravilnik o strokovnem izpitu predpisuje tudi vsebino vloge za prijavo k strokovnemu izpitu, ki pa se bistveno ne
razlikuje od prilog, ki so jih kandidati prilagali po starem pravilniku; novost je le ta, da upravna oz. notarska
overitev dokazila o izobrazbi ni več potrebna. Kandidati prijavi priložijo zgolj navadno fotokopijo dokazila o
izobrazbi.
V prilogi pravilnika o strokovnem izpitu so objavljeni vsi potrebni obrazci za prijavo ter opravljanje strokovnega
izpita. Obrazce bo še naprej mogoče kupiti v knjigarnah, objavljeni pa so tudi na spletni strani ministrstva:
http://www.mss.gov.si/index.php?id=168.
Organizacija pripravništva in strokovnih izpitov je v pristojnosti Službe za razvoj kadrov v šolstvu.
KONTAKTNI OSEBI
PRIPRAVNIŠTVO
 Ministrstvo za šolstvo in šport:
 Meta Brank:
 telefon, št.: 01 478 42 21,
 telefaks, št.: 01 478 43 23,
 elektronski naslov: meta.brank@gov.si,
STROKOVNI IZPITI
 Ministrstvo za šolstvo in šport:
 Hermina Pohar Sonc:





telefon, št.: 01 478 42 21,
telefaks, št.: 01 478 43 23,
elektronski naslov: hermina.pohar@gov.si,

Z željo po uspešnem sodelovanju vas lepo pozdravljam.

SLUŽBA ZA RAZVOJ KADROV V ŠOLSTVU
Iztok Retar, SEKRETAR
Priloga:
− Vzorec pogodbe o zaposlitvi pripravnika,
− Vzorec pogodbe o volonterskem pripravništvu.

