
 

 

 

Masarykova cesta 16, 1000 Ljubljana T: 01 400 52 00 

 F: 01 400 53 21  

  

 

 

Številka:  092-6/2016 

Datum:  21. 6. 2016  

 

 

Zadeva:  Izvajanje praktičnega usposabljanja z delo dijakov in študentov 

 

 

 

Spoštovani. 

 

Pred časom ste se na nas ponovno obrnili z vprašanji o izvajanju praktičnega usposabljanja 

dijakov v vrtcih, ki ste jim priložili tudi zapis sestanka o tej problematiki z dne 2. 11. 2015, ki je 

bil na našem ministrstvu. Zapisnik vsebuje štiri sklepe, ki po vsebini predstavljajo usmeritve za 

izvajanje praktičnega usposabljanja dijakov in študentov v vrtcih, pri čemer pa drugi sklep, ki se 

nanaša na izpolnitev obvez vrtcev po 180. členu ZUJF in ministrstvu nalaga, da ponovno 

preveri njegovo vsebino, s tem dopisom ministrstvo dopolnjuje na podlagi pojasnila Ministrstva 

za pravosodje št. 007-1378/2012/1 z dne 24. 9. 2012, ki je že tedaj podalo razlago 180. člena 

ZUJF. Poudarjamo, da je eden glavnih ciljev praktičnega usposabljanja dijakov v vrtcih 

ohranjanje zadostnega števila učnih mest pri delodajalcih (vrtcih), upoštevaje njihove materialne 

zmožnosti za izvedbo praktičnega usposabljanja z delom. V nadaljevanju tako povzemamo 

bistvene usmerite za vrtce in srednje šole, ki izvajajo programe predšolske vzgoje pri 

organiziranju praktičnega usposabljanja dijakov. 

 

Predlagamo, da vrtci že v letnem delovnem načrtu določijo okvirno število dijakov in študentov, 

za katere lahko vrtec zagotovi pogoje za izvajanje praktičnega usposabljanja in sprejme dijake 

na prakso v skladu s sklenjeno  pogodbo o izvajanju praktičnega pouka s srednjo šolo. Pri 

organiziranju prakse naj se dijakom praksa zagotovi v vrtcu, ki je najbližji srednji šoli, ki jo 

dijak obiskuje ali njegovemu domu, torej na  relaciji, na kateri ima dijak že priznan  

subvencioniran prevoz.  
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V času prisotnosti dijaka na praktičnem usposabljanju vrtci v skladu s področno zakonodajo in 

panožno kolektivno pogodbo ter glede na finančne zmožnosti za izvedbo praktičnega 

usposabljanja poskrbijo oz. dijaku priznajo upravičenost do malice. 

 

V skladu z zgoraj navedeno razlago Ministrstva za pravosodje 180. člen ZUJF ne uvaja pravice 

do izplačila nagrade za obvezno opravljanje prakse študentov in dijakov, povračila stroškov 

prevoza na delo ter regresa za prehrano, temveč določa le višino nagrade ter pravilo, da 

morebitna nagrada in povračilo stroškov prevoza in regresa za prehrano dijakom in študentom 

pripadajo pod pogoji, ki jih določajo področni predpisi in kolektivne pogodbe. Nagrado sicer 

določa zakon, ki ureja poklicno in strokovno izobraževanje, pogoje pa 111. člen KPVIZ (praksa 

poteka v okviru polnega delovnega časa in dosežen mora biti predviden delovni rezultat). Če so 

v konkretnem primeru izpolnjeni pogoji za nagrado in ima vrtec razpoložljiva finančna sredstva, 

vrtec nagrado dijaku lahko izplača v višini, kot to določa 180. člen ZUJF.   

 

Mentorstvo dijaku in študentu, ki ga opravi vzgojitelj v vrtcu, ni plačano na način, kot to velja 

za mentorstvo pripravniku. Dejstvo je, da strokovni delavec, ki napreduje v naziv, pridobi višji 

plačni razred, ne glede na to, ali dejansko opravlja mentorstvo, zato je po našem mnenju 

povsem primerno, da vzgojitelj z nazivom v okviru svoje delovne obveze v posameznem 

šolskem letu izpelje tudi mentorstvo določenem številu dijakov in študentov.   

 

Sredstva za obvezno zavarovanje za primer poškodbe pri delu, ki je strošek delodajalca, vrtcu 

financira srednja šola, ki sredstva v ta namen prejme od ministrstva v okviru cene na dijaka. 

Zdravstveni pregledi dijakov in študentov pred pričetkom opravljanja prakse v vrtcu se po 

našem mnenju ne smejo zahtevati, saj so dijaki in študenti deležni zdravstvenih pregledov v 

okviru rednega izobraževanja.  

 

 

Lepo pozdravljeni. 
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