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Odgovor na svetnisko vprasanje - problematika opravljanja strokovnega izpita v
Kranjskih vrtcih
39. seja Mestnega sveta Mestne obeine Kranj (MO Kranj)

Zveza:

Na 39. redni seji Mestnega sveta MO Kranj (20. 6. 2018), je svetnik Bojan Homan opozoril, da se Kranjski
vrtci sreeujejo 5 pomanjkanjem kadra vzgojiteljic. Drugo leto bo tega vee, ker se vee starejsih vzgojiteljic
upokoji. Vprasal je, zakaj studentke iz fakultete v Kranjskih vrtcih ne morejo opravljati strokovnega
izpita. 5trokovni izpit pa lahko opravljajo v zasebnih in cerkvenih vrtcih. Sele z opravljenim strokovnim
izpitom se lahko zaposlijo v Kranjskih vrtcih. Prosil je, da se ta zadeva na ministrstvu in z ravnateljico
Kranjskih vrtcev to uredi v najkrajsem moznem casu.
Odgovor:
Navedeno situaeijo smo preverili tako na Ministrstvu za izobrazevanje, znanost in sport kot v Kranjskih
vrteih in prejeli naslednje odgovore.
Na podlagi 109. elena ZOFVI se lahko delovno razmerje sklene tudi s kandidatom, ki ne izpolnjuje
zahtevanih pogojev, za dobo najvee enega leta, ee nihee od prijavljenih kandidatov ne izpolnjuje
zahtevanih pogojev in je taka zaposlitev potrebna zaradi nemotenega opravljanja dela. To pomeni, da
mora zavod izpeljati vsaj en postopek jayne objave prostega delovnega mesta, na katerem ni bilo
ustreznega kandidata oziroma se za to delovno mesto ni nihce prijavil.
V skladu 5 predpisi, ki urejajo delovna razmerja, pripravnistvo ni obvezno, vendar ga je na podroeju vzgoje
in izobrazevanja mozno opravljati. Pripravnik je oseba s sklenjeno pogodbo 0 zaposlitvi na pripravniskem
mestu, na katero ga na podlagi razpisa pripravniskih mest razporedi ministrstvo z namenom, da se pod
vodstvom mentorja usposobi za samostojno opravljanje dela. Strokovni del avec z visjesolsko oziroma
visokosolsko izobrazbo, ki ne opravlja pripravnistva, se lahko prijavi k opravljanju strokovnega izpita
najprej po 840 urah opravljanja vzgojno-izobrazevalnega dela v vrteu oziroma soli, na delovnem mestu
strokovnega delavea v javno veljavnih programih vzgoje in izobrazevanja, vpisanih v razvid ministrstva, ee
izpolnjuje z zakonom in drugimi predpisi doloeene pogoje

0

izobrazbi. Delo mora opravljati na podlagi

pogodbe 0 zaposlitvi oziroma podjemne pogodbe.
Podjemna pogodba pa se v skladu z 109.a elenom ZOFVI lahko sklene z delaveem, ki ima za opravljanje
nalog, ki so predmet pogodbe, ustrezno stopnjo strokovne izobrazbe in sieer v obsegu ene tretjine
doloeene

tedenske

uene

obveznosti

in

najvee

za

obdobje 10 meseeev v solskem

letu.

Pray tako se upostevajo tudi programi Zavoda RS za zaposlovanje, in sieer usposabljanje na delovnem
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mestu strokovnega delavea, delovni preizkus na delovnem mestu strokovnega delavea ter javno dele v
programu uene pomoei.
Strokovni delavee lahko uveljavlja kot ustrezne delovne izkusnje za pristop k strokovnemu izpitu tudi:
- pedagosko prakso, vendar najvee v delezu ene tretjine obsega pedagoske prakse, doloeene z

izobrazevalnim Qziroma studijskim programom,
- organizirano neposredno aktivnost z namenom vzgoje in izobrazevanja najvee v obsegu 80 ur za
strokovne delavee z visjesolsko oziroma visokosolsko izobrazbo, v okviru cesar lahko uveljavljate
prostovoljno delo, studentsko delo, dele v klubu, drustvu ipd.
Pedagoska praksa se uveljavlja na podlagi javne listine 0 koneanem izobrazevalnem oziroma studijskem
programu. Organizirana neposredna aktivnost z namenom vzgoje in izobrazevanja se uveljavlja na podlagi
dokazila organizatorja, iz katerega je razviden obseg aktivnosti, in vasega poroeila 0 opravljeni aktivnosti.
Kranjski vrtei se iz leta v leta sreeujejo z mladim, ki jim je uspelo na doloeen naein opraviti zadostno stevilo
ur za opravljanje strokovnega izpita pri nekem delodajaleu, a tam iz doloeenih razlogov ali okolisein niso
uspeli s prijavo na strokovni izpit. V takih primerih lahko Kranjske vrtee zaprosijo samo za opravljanje
manjkajoeih nastopov in nato dokoncno pristopijo k opravljanju strokovnega izpita.
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