
Opravljanje prakse za namen prijave k strokovnemu izpitu za področje vzgoje in izobraževanja 

Uporabne povezave: 
http://www.mizs.gov.si/si/storitve/izobrazevanje/strokovni_izpit/ 

http://www.pef.uni-

lj.si/368.html?&tx_ttnews%5Btt_news%5D=2300&tx_ttnews%5BbackPid%5D=86&cHash=485f663fe4973a2f7e

0ec5bdb67c4f0a 

Na strani Ministra za izobraževanje, znanost in šport so objavljeni pogoji za prijavo na strokovni izpit: 

Pogoji za prijavo 
Pripravnik /…/ z višješolsko oziroma visokošolsko izobrazbo se lahko prijavi k opravljanju strokovnega 
izpita najprej po 6 mesecih opravljenega vzgojno-izobraževalnega dela v vrtcu oziroma šoli. 
Strokovni delavec z višješolsko oziroma visokošolsko izobrazbo, ki ni opravljal pripravništva se lahko 
prijavi k opravljanju strokovnega izpita najprej po 840 urah opravljanja vzgojno-izobraževalnega 
dela v vrtcu oziroma šoli, če izpolnjuje z zakonom in drugimi predpisi določene pogoje o izobrazbi. 
 
Strokovni delavec lahko uveljavlja kot ustrezne delovne izkušnje za pristop k strokovnemu izpitu tudi: 
– pedagoško prakso v deležu največ ene tretjine obsega pedagoške prakse*, določene z 
izobraževalnim oziroma študijskim programom, 
– organizirano neposredno aktivnost z namenom vzgoje in izobraževanja največ v obsegu /…/ 80 ur 
za strokovne delavce z višješolsko oziroma visokošolsko izobrazbo. 
 
Pedagoška praksa se uveljavlja na podlagi javne listine o končanem izobraževalnem oziroma 
študijskem programu in dokazila o obsegu pedagoške prakse izvajalca izobraževalnega oziroma 
študijskega programa. Organizirana neposredna aktivnost z namenom vzgoje in izobraževanja se 
uveljavlja na podlagi dokazila organizatorja, iz katerega je razviden obseg aktivnosti, in poročila 
drugega strokovnega delavca o opravljeni aktivnosti. 
Strokovni delavec, ki se prijavi k opravljanju strokovnega izpita za pomočnika vzgojitelja, vzgojitelja, 
učitelja, predavatelja višje strokovne šole, korepetitorja, laboranta oziroma inštruktorja, lahko 
pristopi k opravljanju strokovnega izpita, če ima uspešno opravljenih pet praktičnih nastopov v 
skladu s pravilnikom, ki ureja strokovne izpite. 
Svetovalni delavec, knjižničar, organizator zdravstveno-higienskega režima, organizator prehrane, 
organizator šolske prehrane, organizator ali drugi strokovni delavec v izobraževanju odraslih, 
organizator obveznih izbirnih vsebin, organizator praktičnega usposabljanja z delom, organizator 
praktičnega pouka ter računalnikar – organizator informacijskih dejavnosti lahko pristopijo k 
opravljanju strokovnega izpita, če uspešno opravijo pisno nalogo, ki se izvaja pod vodstvom mentorja 
v vzgojno-izobraževalnem zavodu. 
 

* obseg priznane prakse glede na študijski program PEF najdete v zadnji tabeli. 

Ob prijavi na strokovni izpit je potrebno priložiti: 
- obrazec prijava k strokovnemu izpitu, 
- dokazilo o izobrazbi z dokazilom o pedagoški, pedagoško-andragoški oziroma specialno pedagoški 

izobrazbi 
- pisno poročilo mentorja o kandidatovi usposobljenosti za samostojno opravljanje vzgojno-

izobraževalnega dela, 
- dokazilo o ustreznem trajanju vzgojno-izobraževalnega dela (pogodba o zaposlitvi, pogodba o 

opravljanju pripravništva, pogodba o delu, dokazilo o številu ur pedagoške prakse oziroma dokazilo 
organizatorja neposredne aktivnosti z namenom vzgoje in izobraževanja in poročilo kandidata o 
opravljeni aktivnosti), 

- za kandidate, ki opravljajo praktične nastope, obrazec ocene praktičnih nastopov in pisne priprave za 
pet uspešno opravljenih praktičnih nastopov, ki jih kandidat uveljavlja za pristop k strokovnemu izpitu 

- za kandidate, ki opravljajo pisno nalogo, obrazec ocene pisne naloge ter pozitivno ocenjena pisna 
naloga. 

http://www.mizs.gov.si/si/storitve/izobrazevanje/strokovni_izpit/
http://www.pef.uni-lj.si/368.html?&tx_ttnews%5Btt_news%5D=2300&tx_ttnews%5BbackPid%5D=86&cHash=485f663fe4973a2f7e0ec5bdb67c4f0a
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Študent lahko praktično usposabljanje z namenom prijave na strokovni izpit opravlja tudi v tujini 

preko Erasmus+ praktičnega usposabljanja.  

Konec leta 2013/začetek 2014 se je spremenila zakonodaja in po novem lahko MIZŠ prizna 
opravljeno delovno prakso v tujini. Le ta pa se upošteva pri  prijavni na strokovni izpit. 
Kot ustrezno se lahko upošteva primerljivo vzgojno-izobraževalno delo v akreditirani instituciji, ki 
sodi v okvir nacionalnega izobraževalnega sistema. Vzgojno-izobraževalno delo mora biti opravljeno 
v državno priznanem oziroma akreditiranem programu, in sicer v obsegu, ki ustreza najmanj 
polovičnemu delovnemu času, določenem v Republiki Sloveniji. Ne glede na obseg in program 
opravljenega vzgojno-izobraževalnega dela v tujini, mora kandidat za pristop k strokovnemu izpitu 
opraviti predpisanih pet praktičnih nastopov v skladu s pravilnikom, ki ureja strokovne izpite v vzgoji 
in izobraževanju (Pravilnik o strokovnem izpitu strokovnih delavcev na področju vzgoje in 
izobraževanja (Uradni list RS, št. 23/06, 81/07, 105/08 in 38/14)), torej v ustreznem javnoveljavnem 
programu v Republiki Sloveniji. 
 
Pogoji za odobritev praktičnega dela v tujini pa so naslednji: 

- Pol leta delovne praske v tujini, z vsaj polovičnim delovnim časom (določenem v RS)*; 
- Poročilo mentorja, kjer je razvidno ime institucije, status institucije (javna / zasebna, izvaja 

akreditiran nacionalni program), kjer je bila opravljena praska, podpis mentorja, podpis 
ravnatelja, žig institucije, trajanje prakse in obseg ur, aktivnosti, dela in naloge, ki jih je 
kandidat opravljal. 

 
Ali je institucija ustrezna, bodo preverjali na MIZŠ. 
V kolikor je praktično usposabljanje priznano kot del študijske obveznosti, ga ne morete uveljavljati 
kot delovne izkušnje za pristop k strokovnemu izpitu strokovnih delavcev na področju vzgoje in 
izobraževanja. 

*pomembno je, da zadostite seštevku ur in ne časovnemu razponu 

Obseg priznane prakse po študijskih programih PEF 

  Izvedeno število 
ur neposredne 
pedagoške 
prakse kot 
študijske 
obveznosti 

Delež pedagoške prakse  
(največ ena tretjina 
obsega pedagoške prakse 
kot študijske obveznosti), 
ki se prizna kot pogoj za 
prijavo na strokovni izpit 

Študijski programi prve 
stopnje 

 

Razredni pouk* 480 160 

Socialna pedagogika 560 186 

Dvopredmetni učitelj, smeri:  
Biologija, Gospodinjstvo, 
Fizika, Kemija, Matematika, 
Računalništvo, Tehnika 

450 150 

Likovna pedagogika 450 150 

Specialna in rehabilitacijska 
pedagogika 

540 180 

Logopedija in 
surdopedagogika 

570 190 

Predšolska vzgoja 740 246 

    

Enoletni študijski programi 
druge stopnje 

Poučevanje: 
Poučevanje na razredni 
stopnji * 

180 60 

*V kolikor ste zaključili univerzitetni študijski program prve stopnje Razredni pouk se vam prizna 160 

ur, magistrski študijski program druge stopnje Poučevanje (oz. razredni pouk) pa vam daje 60 ur 

pedagoške prakse. V skupnem obsegu znaša priznana praksa torej 220 ur. 



__________________________________________________________________________________ 

Pogosta vprašanja in odgovori: 

- Ali obstaja kakršna koli omejitev z urami? Koliko ur mora študent opraviti v tujini oz. doma? Ali 

mora kljub temu študent karkoli (hospitacije) po prihodu s praktičnega usposabljanja v tujini 

opravljati še v Sloveniji? 

Za pristop k opravljanju strokovnega izpita na področju vzgoje in izobraževanja mora kandidat z 

višješolsko oziroma visokošolsko izobrazbo, ki ne opravlja pripravništva, izkazati vsaj 840 ur opravljanja 

vzgojno-izobraževalnega dela v vrtcu oziroma šoli, na delovnem mestu strokovnega delavca v javno 

veljavnih programih vzgoje in izobraževanja, če izpolnjuje z zakonom in drugimi predpisi določene 

pogoje o izobrazbi. Hkrati mora kandidat uspešno opraviti pet praktičnih nastopov v skladu s 

pravilnikom, ki ureja strokovne izpite. 

Iz potrdila, ki ga boste predložili mora izhajati, da ste opravljali delo na podlagi programa Erasmus+, 

da opravljate vzgojno-izobraževalno delo na področju, primerljivem s področjem strokovnega delavca 

v vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji, iz katerega bo razvidno delovno mesto, obseg in vsebina 

dela, kakor tudi dokazilo o akreditaciji institucije za področje, primerljivo s področjem vzgoje in 

izobraževanja v Republiki Sloveniji (verificiran program). 

Kandidati morajo opraviti pet praktičnih nastopov  v skladu z ustrezno proceduro v javnoveljavnem 

programu ustreznega izvajalca v Republiki Sloveniji v prisotnosti mentorja in ravnatelja, kakor tudi 

pridobiti pisno poročilo mentorja o usposobljenosti za samostojno delo. 

Torej za prijavo k strokovnemu izpitu potrebujete najmanj 840 ur ter 5 praktičnih nastopov (v Sloveniji).  

- Ali mora študent za priznavanje in uveljavljanje učnih ur iz tujine za strokovni izpit že imeti 

končano 2.stopnjo ali je možnost, da se priznajo vse ure, ki jih opravim kot podiplomska 

študentka? 

Za pristop k strokovnemu izpitu se štejejo ure, ki ste jih opravljali tekom študijske prakse (a v deležu 

največ ene tretjine). 

V kolikor ste zaključili univerzitetni študijski program prve stopnje, razredni pouk se vam prizna 160 

ur, magistrski študijski program druge stopnje razredni pouk pa vam daje 60 ur pedagoške prakse. 

- Ali se ure, ki jih opravimo na Erasmus+ praksi štejejo k uram prakse, ki smo jo opravili tekom 

študija ali pa moramo izbirati med Erasmus+ prakso in že opravljeno prakso.  

Potrebno je ločevati med Erasmus+ praktičnim usposabljanjem ter med študijsko prakso. Uveljavljate 

namreč oboje.  

- Ali se lahko v času prakse tudi zaposlim? 

Če se na prasko odpravljate preko Erasmus+ izmenjave, se zaposliti ne morete. Če pa prakso, ki jo boste 

uveljavili za potrebe strokovnega izpita, opravljate v Sloveniji, pa ste lahko tudi zaposleni.  

 


