Sindi
svetuje!
Pripravništvo

uvod
Na Sindikatu Mladi plus, sindikatu študentov, dijakov, mladih brezposelnih in mladih prekarnih delavk in delavcev, že več let aktivno
delujemo na področju vajeništva in pripravništva ter se borimo za
uspešen prehod mladih iz izobraževanja v svet dela. Da bi se lahko
omenjene teme lotili še učinkoviteje, smo izvedli projekt z naslovom
O kakovostnih okvirih vajeništva in pripravništva v Sloveniji, ki je bil financiran iz programa Evropske unije Erasmus +. V okviru projekta
smo skupaj z dijaki in študenti na podlagi več posvetovanj pripravili
priporočila za izboljšave, namenjena odločevalcem in drugim akterjem, ki vplivajo na oblikovanje sistemov vajeništva in pripravništva.
Posvetovanja o pripravništvih smo opravili z več kot 150 študenti in
študentkami, ki študirajo na drugostopenjskih študijskih programih na
področjih socialnega varstva, pravosodja ter vzgoje in izobraževanja
(v nadaljevanju VIZ). V pričujoči brošuri bomo predstavili priporočila
za izboljšanje pripravniškega sistema na omenjenih treh področjih, v
branje pa priporočamo tudi brošuro Sindi svetuje: Vajeništvo, v kateri
lahko izveste vse o vajeniškem sistemu v Sloveniji.
Pripravništvo je ena od oblik pridobivanja ustreznih delovnih izkušenj,
ki so, v nekaterih reguliranih poklicih, obvezne za pristop k strokovnemu
izpitu. Je načrtno, usmerjeno usposabljanje pripravnika, ki poteka pod
mentorjevim nadzorom. Po končanem pripravništvu pripravnik lahko
pristopi k strokovnemu izpitu, ki mu zagotavlja samostojno opravljanje
določenega poklica. Namen pripravništva je torej kakovostno usposabljanje kandidata za strokovni izpit.
Do leta 2014 so v državno reguliranih poklicih1, pri katerih je to določal
področni zakon, obstajala tudi volonterska pripravništva. Kandidati,
sprejeti na mesta volonterjev/volonterskih pripravnikov, so imeli enake
dolžnosti kot tisti, ki so opravljali plačana pripravništva, vendar so bile
pri tem njihove pravice zelo okrnjene. Pripadali so jim stroški prevoza na
delo in nadomestilo za prehrano, drugih delavskih pravic pa niso imeli.

1

Poklici na področjih vzgoje in izobraževanja, zdravstva, socialnega varstva,
kulture, pravosodja in javne uprave.
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Ker je bilo pripravništvo do leta 2014 pogoj za pristop k strokovnemu
izpitu, so diplomanti in diplomantke v želji po opravljanju strokovnega
izpita pristajali na neplačano delo – volontersko pripravništvo in
izkoriščanje.
Na pobudo mladinskih organizacij je Vlada Republike Slovenije
decembra 2014 sprejela sklep, da volonterskih pripravništev ne
podpira. Naslednje leto je pozvala ministrstva, naj za svoja področja
pripravijo celovito analizo obsega pripravništev in potencialnih rešitev.
Analizo opravljanja pripravništev v Sloveniji2 so pripravili ministrstvo
za izobraževanje, ministrstvo za javno upravo, ministrstvo za delo, ministrstvo za kulturo, ministrstvo za zdravje in ministrstvo za pravosodje.
Analiza je bila pripravljena pomanjkljivo, saj ni vsebovala sistemskih
rešitev, zato so ji mladinske organizacije nasprotovale, vendar jo je
vlada vseeno potrdila. Leta 2016 so nato posamezna ministrstva
reformirala svoje pripravniške sisteme. Na področjih socialnega
varstva, VIZ, zdravstva, kulture in javne uprave je država takrat prepovedala volonterska pripravništva. Na področjih socialnega varstva
in VIZ pa velja, da opravljeno pripravništvo ni več edini pogoj za pristop
k strokovnemu izpitu. Kandidati se k opravljanju omenjenega izpita
lahko prijavijo tudi z nabranimi zadostnimi delovnimi izkušnjami3.
Edino nespremenjeno in zato najbolj problematično področje ostaja
področje pravosodja, na katerem volonterska pripravništva še vedno
obstajajo.
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Dostopna na spletu.
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Za pristop k strokovnemu izpitu morajo imeti kandidati z omenjenih dveh področij
od šest do devet mesecev delovnih izkušenj. Število mesecev je pri tem odvisno od
področja dela in stopnje izobrazbe.
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Namen in cilji projekta
Kot sindikat dijakov, študentov, mladih brezposelnih in prekarnih
delavcev in delavk skrbimo za ohranitev delavskih pravic mladih
in za pridobitev novih, zato smo se odločili opraviti posvetovanja z
mladimi, ki morajo po koncu izobraževanja zaradi specifik svojih
študijskih programov opraviti še strokovni izpit. Zanimali so nas
predvsem pogoji za strokovni izpit in dostopnost pripravništev.
Namen projekta je bil analizirati stanje pripravništev na področjih VIZ,
socialnega varstva in pravosodja, in sicer po zakonski odpravi pripravništva kot edinega obveznega pogoja za pristop k strokovnemu
izpitu.
Z raziskovanjem področja pripravništva in vajeništva, ki smo se
ga lotili v okviru našega projekta, smo želeli pridobiti mnenja mladih
o tem, kakšnega pripravništva in vajeništva si želijo, in spodbuditi
odločevalce k ureditvi omenjenih področjih, in sicer tako, da bo mladim mogoče zagotoviti dostojno delovno izkušnjo.
V ta namen smo mlade vključili v demokratična posvetovanja o zanje
izjemno relevantni temi. Tako smo krepili aktivno državljanstvo mladih, njihovo participacijo v družbi, kompetence za oblikovanje stališč
in dialog z odločevalci v luči ustvarjanja sprememb in podobno.
Skupaj s študenti in študentkami smo oblikovali tudi priporočila za
izboljšanje sistema, ki jih bomo predstavili v naslednjih poglavjih.

Pripravništvo ali delovne
izkušnje?
Z reformo pripravništev so odgovorni leta 2016 odpravili volonterska
pripravništva, obvezna pripravništva pa so na področjih socialnega
varstva in VIZ izenačili z delovnimi izkušnjami. Ta na omenjenih
področij od leta 2016 tako niso več obvezna, saj lahko kandidati k
strokovnemu izpitu pristopijo tudi na podlagi delovnih izkušenj.
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Pripravništvo je ena od oblik pridobivanja ustreznih delovnih izkušenj, ki po koncu opravljanja pripravniškega dela kandidatu
omogočijo opravljanje strokovnega izpita in nato samostojno opravljanje poklica. Namenjeno je vsem, ki prvič začnejo opravljati delo na
področjih, za katere je pripravništvo predvideno in je ustrezno vrsti
in ravni strokovne izobrazbe pripravnika. Pripravnik ali pripravnica
je oseba s sklenjeno pogodbo o zaposlitvi na pripravniškem mestu,
na podlagi katere ji pripadajo vse delavske in socialne pravice, kot
jih sicer ima redno zaposleni. Zakon o delovnih razmerjih4 (ZDR-1)
v 141. členu določa, da pripravnik za svoje delo prejme najmanj
70 odstotkov plačila redno zaposlenega na istem ali primerljivem
delovnem mestu, pri tem pa plača ne sme biti nižja od minimalne
plače v RS. Prednost pripravništva je v tem, da ima kandidat na delovnem mestu mentorja, ki ga načrtno uvaja v delo, pripravnik pa
mu o svojem delu redno poroča. Pripravniške pogodbe delodajalec
ne more prekiniti. V primeru nastopa materinskega in starševskega
dopusta se opravljanje pripravništva za čas odsotnosti zamrzne. Ob
koncu pripravništva kandidat lahko pristopi k strokovnemu izpitu in
opravi strokovni izpit, ki mu zagotavlja usposobljenost za samostojno
opravljanje poklica.
delovne izkušnje so izkušnje, pridobljene v okviru dela prek pogodbe
o zaposlitvi, študentskega dela5 ali podjemne pogodbe6, in sicer po
tem, ko je kandidat že pridobil ustrezno izobrazbo. Pri delu prek pogodbe o zaposlitvi ima delavec vse delavske in socialne pravice, ne
dobi pa lastnega mentorja.

4

Dostopno na:
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/112301/#141.%C2%A0člen

5

Izkušnje, ki so jih kandidati z opravljanjem študentskega dela pridobili v času
študija, se upoštevajo na področju socialnega varstva.
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Velja na področju VIZ.
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vzGoja IN
iZobraževanje
(VIZ)
strokovNi izPit
Strokovni izpit na področju VIZ urejata Zakon o organizaciji in
ﬁnanciranju vzgoje in izobraževanja7 (ZOFVI) v 92. in 102. členu in
Pravilnik o strokovnem izpitu strokovnih delavcev na področju vzgoje
in izobraževanja8.
Kandidat oziroma kandidatka s srednješolsko izobrazbo se k
opravljanju strokovnega izpita najprej lahko prijavi po 560 urah
opravljenega vzgojno-izobraževalnega dela v vrtcu oziroma šoli,
kandidat z višješolsko oziroma visokošolsko izobrazbo pa najprej
po 840 urah opravljanja vzgojno-izobraževalnega dela v vrtcu oziroma
šoli, če izpolnjuje z zakonom in drugimi predpisi določene pogoje
o izobrazbi. Pri tem mora kandidat oziroma kandidatka imeti opravljenih tudi 5 praktičnih nastopov.
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Dostopno na: http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO445.
Dostopno na: http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV6698.
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Kandidati, ki se prijavijo k opravljanju strokovnega izpita za pomočnika vzgojitelja, vzgojitelja, učitelja, predavatelja višje strokovne
šole, korepetitorja, laboranta oziroma inštruktorja, lahko pristopijo
k opravljanju strokovnega izpita, če imajo uspešno opravljenih pet
praktičnih nastopov v skladu s pravilnikom, ki ureja strokovne izpite. Kandidati za mesta 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.
Delovne izkušnje na področju VIZ kandidat za strokovni izpit izkazuje s
pogodbo o zaposlitvi oziroma s podjemno pogodbo. Kandidat 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 programom9 (uveljavlja se na podlagi javne
listine končanem izobraževalnem oziroma študijskem
programu in dokazila o obsegu pedagoške prakse izvajalca izobraževalnega oziroma študijskega programa),

•

organizirano neposredno aktivnost z namenom vzgoje in
izobraževanja največ v obsegu 55 ur za kandidate s srednješolsko izobrazbo oziroma 80 ur za kandidate z višješolsko
oziroma visokošolsko izobrazbo (uveljavlja se na podlagi
potrdila institucije, iz katere je razviden obseg aktivnosti
in poročila kandidata o opravljeni aktivnosti).

9
Obseg pedagoške prakse po fakultetah in programih je objavljen v tabeli, dostopni na
spletni strani MIZŠ: http://www.mizs.gov.si/si/storitve/izobrazevanje/strokovni_izpit/.
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Ključne ugotovitve/problematike
in priporočila
Glavni problem, ki ga zaznavajo študentke in študentje na področju
VIZ, je nič ali premajhno število razpisanih pripravniških mest. To jim
onemogoča kakovostno in strokovno usposabljanje za samostojno
delo. Pripravništva je vlada med leti 2016 in 2019 nadomeščala z raznimi
razpisi za projektno delo za določen čas, ki so mladim do vključno
devetindvajsetega leta starosti omogočala pridobivanje delovnih izkušenj. Razpisi, ki so bili večinoma financirani iz evropskih sredstev,
pa zaradi strogih pogojev velikokrat niso bili zanimivi za delodajalce.
Vse to pomeni, da se mladi tako že leta srečujejo z oteženim prehodom iz izobraževanja na trg dela.
1. Pripravniški razpisi po ZOFVI.
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in
šport (MIZŠ) že od leta 2013 ni razpisalo
rednih, zakonsko določenih pripravništev,
zato mladi težje vstopajo na trg dela.
Odprava obveznega pripravništva za pristop k strokovnemu izpitu
pa je njihov položaj še otežila. ZOFVI opredeljuje pripravništva in
njihovo razpisovanje ter natančneje, v prvi alineji 111. člena pravi:
Ministrstvo, pristojno za šolstvo, vsaj enkrat letno razpiše mesta za
pripravnike.

PRIPOROČILO!
MIZŠ naj upošteva 111. člen ZOFVI in letno razpisuje pripravniška
mesta na področju VIZ. Ministrstvo naj sistemsko uredi pripravništva z vnaprej določenim številom razpisanih pripravniških
mest in datumom objave razpisa. Za sistemsko ureditev pripravništev naj MIZŠ pridobi financiranje iz državnega proračuna
in ne iz evropskih sredstev. Evropska sredstva naj služijo kot
dopolnilo za morebitna dodatna razpisana pripravniška mesta
in ne za financiranje rednih.
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2. Predhodno informiranje študentov o možnostih zaposlitev
po koncu študija.
Študentje in študentke svojih zaposlitvenih
možnosti ne poznajo dovolj dobro, prav
tako se z obveznostjo strokovnega izpita
seznanijo šele pozno v času študija.
Če bi bili študentje in študentke z obveznostjo strokovnega izpita
seznanjeni prej, bi pred vpisom v študijski program lahko sprejeli
odločitev, ki bi temeljila na ustreznih informacijah. Prav tako bi ob
predhodni informaciji o potrebnih delovnih izkušnjah te lahko začeli
pridobivati že v času študija.

PRIPOROČILO!
Fakultete naj svojim bodočim študentom in študentkam na informativnih dnevih pred vpisom na prvo in drugo stopnjo študija
povedo, da pri določenih študijskih programih pridobljeno
izobrazbo še ne morejo samostojno opravljati poklica. Seznanijo
naj jih s strokovnim izpitom in pogoji za pristop k opravljanju.
Karierni centri naj enkrat letno organizirajo oziroma pripravijo
predavanje o zaposlitvenih možnostih na področju VIZ. Študente
naj seznanijo z obveznostmi, ki jih čakajo po koncu študija in jim
predstavijo možnosti za zaposlitev in stanje na trgu dela. Tako bi
študente informirali in jim omogočili lažji prehod na trg dela.
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3. Opravljanje strokovnega izpita prek predmetov, umeščenih v
študijski program.
za pristop k strokovnemu izpitu morajo imeti
študentje po trenutni zakonodaji najmanj
840 ur ali 6 mesecev delovnih izkušenj10.

Delovne izkušnje kandidati za strokovni izpit največkrat nabirajo
počasi, in sicer s kratkotrajnimi nadomeščanji, zato se k strokovnemu
izpitu prijavijo tudi leto dni ali več po pridobljeni izobrazbi. Dolgotrajnemu pridobivanju delovnih izkušenj za pristop k strokovnemu
izpitu bi se izognili s sistemsko ureditvijo pripravništev 11 ali tako, da
bi strokovni izpit umestili v čas izobraževanja.

PRIPOROČILO!
MIZŠ naj preuči možnost, da bi strokovni izpit postal del
izobraževalnega sistema. Študentje in študentke bi ga opravili
v sklopu samostojnega predmeta ali v sklopu več predmetov.
MIZŠ naj prav tako preuči možnost, da bi študentje in študentke
s področja VIZ opravljali večji obseg praktičnega usposabljanja,
ki bi ga v celoti upoštevali v kvoto ur, potrebnih za pristop k
strokovnemu izpitu.

10
11

840 ur velja za tiste, ki so zaključili drugo bolonjsko stopnjo.
Glej točko 1.
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4. Strokovni izpit za zaposlitve v trajanju do treh mesecev, s katerimi
izobraževalne ustanove nadomeščajo začasno odsotne delavce in
delavke, ne bi smel biti pogoj za zasedbo tovrstnih delovnih mest.
Strokovni izpit je pogoj za samostojno
opravljanje poklica in tako obvezen element
vsakega razpisa za prosto delovno mesto.

Kandidat, ki se na razpis za prosto delovno mesto prijavi brez
strokovnega izpita, je lahko izbran samo v primeru, da se na isti razpis ni prijavil nihče s strokovnim izpitom. To je eden od razlogov za
daljšo brezposelnost in prekarizacijo mladih učiteljev, vzgojiteljev,
pomočnikov vzgojitelja in drugih profilov na področju VIZ. Pogoj
za pristop k strokovnemu izpitu je šestmesečno pripravništvo oziroma šest mesecev delovnih izkušenj (oziroma najmanj 840 ur) in
opravljenih pet učnih nastopov. Slednje pa mladi, ki delovne izkušnje
pridobivajo na podlagi kratkotrajnih pogodb o zaposlitvi, težko dobijo, saj v tako kratkem času le stežka opravijo dovolj zahtevanih
učnih nastopov.

PRIPOROČILO!
MIZŠ naj preuči možnost, da bi kandidatom brez strokovnega
izpita za prijavo na delovna mesta, ki so razpisana za določen
čas (do treh mesecev), omogočil enakopravnejšo obravnavo
v primerjavi s kandidati, ki so strokovni izpit že opravili. Delodajalec bi tako v tem primeru za razpisano delovno mesto za
npr. nadomeščanje začasno odsotnega delavca ali delavke
lahko izbral tudi kandidata ali kandidatko brez strokovnega
izpita. Na tak način bi kandidatom brez strokovnega izpita
lahko olajšali pridobivanje prvih delovnih izkušenj, vstop na
trg dela in pristop k strokovnemu izpitu12.
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5. Boljši razpisni pogoji projektnih delovnih mest, ki bi jih financirali
iz evropskih sredstev, za šole, vrtce in druge ustanove ter zavode, ki
spadajo na področje VIZ.
V preteklosti so bili razpisi, ki so nudili projektno zaposlitev kandidatov za strokovni izpit, ustanovam na področju VIZ nezanimivi.
Kandidati so zato težje našli delodajalca, ki bi jih bil pripravljen
sprejeti na projektno delovno mesto. MIZŠ naj razpisne pogoje za
financiranje projektnih delovnih mest določi tako, da bodo primerni
za večino ustanov, seveda glede na njihove potrebe.

PRIPOROČILO!
MIZŠ naj pripravi prijaznejše razpisne pogoje za šole in zavode.
Tako bi se jih na razpise lahko prijavjalo več, ki bi nato kandidatom
omogočile pridobitev delovnih izkušenj, ki so pogoj za pristop k
strokovnemu izpitu.

12

Na Sindikatu Mladi plus smo do omenjenega priporočila sicer nekoliko zadržani, saj
menimo, da bi takšen ukrep lahko razvrednotil položaj tistih, ki že imajo strokovni izpit.
Priporočilo so kot mogočo rešitev predlagali študentje in študentke na posvetovanjih,
zato smo ga umestili v brošuro.

12

6. Celotna praksa, opravljena v okviru določenih študijskih programov,
naj bo upoštevana v kvoti ur za prijavo k strokovnemu izpitu.

Trenutno se v kvoto ur, ki so potrebne za
pristop k strokovnemu izpitu, šteje ena
tretjina ur študijske prakse.
Pri različnih programih na različnih fakultetah se upošteva različno
število ur. Razlike med posameznimi programi na isti fakulteti lahko obsegajo tudi več deset ur, kar kandidate postavlja v neenakopraven položaj.

PRIPOROČILO!
Fakultete, ki izobražujejo kadre na področju VIZ, naj znotraj
svojih programov poenotijo oziroma čim bolje uskladijo ure
pedagoške prakse, ki jih študentje opravijo v času študija. MIZŠ
naj vse ure pedagoške prakse, ki jih je študent opravil v času
študija, v celoti upošteva med kvoto ur, potrebnih za pristop k
strokovnemu izpitu.
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7. Upoštevanje delovnih izkušenj, pridobljenih s pomočjo
študentskega dela.
Opravljanje študentskega dela na področju, na katerem se študent
ali študentka izobražuje, lahko prinese dragocene izkušnje. Ne prinese pa delovnih izkušenj, ki bi jih lahko šteli v kvoto ur za pristop
k strokovnemu izpitu. Marsikatera bodoča vzgojiteljica ali vzgojitelj
opravlja počitniško delo v vrtcu, marsikateri bodoči profesor oziroma profesorica tujega jezika pa prek študentske napotnice poučuje
že v času študija. Na področju socialnega varstva se kandidatom za
strokovni izpit kot delovne izkušnje upoštevajo tudi tiste, ki so jih že
v času študija pridobili s študentskim delom.

PRIPOROČILO!
Izkušnje, pridobljene s študentskim delom na področju VIZ, naj
se upoštevajo kot delovne izkušnje, kot je to urejeno na področju
socialnega varstva.
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socialNo
VARSTVO
strokovNi izPit
Strokovni izpit na področju socialnega varstva opredeljuje Zakon
o socialnem varstvu (ZSV). Peta alineja drugega odstavka 77. člena
ZSV določa, da vsebino, pogoje in način strokovnega izpita kot javno
pooblastilo izvaja socialna zbornica, ki tudi organizira in izvaja
preverjanje znanja za pridobitev strokovnega izpita. Za izvajanje
omenjenega je Socialna zbornica Slovenije (SZS) sprejela Pravilnik
o strokovnem izpitu na področju socialnega varstva (v nadaljevanju
Pravilnik). Omenjena ustanova s splošnim aktom določa tudi vsebino in potek pripravništva.
Pogoj za pristop k strokovnemu izpitu iz socialnega varstva je šestmesečno ali devetmesečno pripravništvo, oziroma pridobljene delovne izkušnje, odvisno od področja dela in področja izobrazbe13.
Strokovni izpit je obvezen pogoj za samostojno opravljanje socialnovarstvene dejavnosti. ZSV v svojem 69. členu jasno določa, da je
za opravljanje socialnovarstvene dejavnosti poleg opravljenega
pripravništva oziroma zadostnih delovnih izkušenj obvezen tudi
strokovni izpit.

13

Devet mesecev pripravništva oziroma delovnih izkušenj morajo imeti kandidati, ki
nimajo izobrazbe s področja socialnega varstva, bodo pa opravljali strokovni izpit na
tem področju.
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Socialnovarstevene storitve lahko opravljajo strokovni delavci
in strokovni sodelavci:

•

ki so končali višjo ali visoko šolo, ki se izobražujejo za
socialno delo in so opravili šestmesečno pripravništvo
ali imajo šest mesecev delovnih izkušenj na področju socialnega varstva ter strokovni izpit za delo na področju
socialnega varstva,

•

ki so končali višjo ali visoko šolo psihološke ali biopsihološke smeri, pedagoške smeri in njenih specialnih
disciplin, upravne, pravne, sociološke, zdravstvene smeri
– smer delovne terapije in teološke smeri z ustrezno
specializacijo ter imajo opravljeno devetmesečno pripravništvo ali imajo devet mesecev delovnih izkušenj na
področju socialnega varstva in opravljen strokovni izpit
po tem zakonu,

•

so v domovih za otroke in v socialnovarstvenih zavodih za
usposabljanje strokovni delavci iz drugega odstavka tega
člena in delavci, ki so končali višjo ali visoko šolo pedagoške, socialno pedagoške, psihološke ali biopsihološke
smeri ter defektološke smeri ter so opravili devetmesečno
pripravništvo ali imajo devet mesecev delovnih izkušenj na
področju socialnega varstva in strokovni izpit,

•

strokovni sodelavci po 70. členu ZSV so delavci, ki opravljajo
posamezne socialnovarstvene storitve in so končali programe izobraževanja v skladu s posebnimi predpisi ter
imajo opravljeno devetmesečno pripravništvo ali imajo
devet mesecev delovnih izkušenj na področju socialnega
varstva in strokovni izpit.

Kot ustrezne delovne izkušnje na področju socialnega varstva so
upoštevane tiste, ki se nanašajo na izvajanje socialnovarstvene dejavnosti in so pridobljene po datumu zaključka študija. Prav tako
se kot ustrezne upoštevajo delovne izkušnje pridobljene v šolski
svetovalni službi, v svetovalni službi vzgojno-izobraževalnega zavoda
in v socialni službi zdravstvene organizacije.
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V drugem odstavku 3. člena pravilnika je nato določeno, da strokovni
izpit lahko opravljajo tudi kandidati, ki ga morajo opraviti, da bi s
tem izpolnili pogoje po 56. členu ZSV, to je zakonsko predpisane
pogoje za delovno mesto direktorja socialno varstvenega zavoda.
Kandidati, ki so opravili strokovni izpit na primerljivem področju
(vzgoja in izobraževanje, zdravstvo, zaposlovanje, javna uprava in
pravosodje), lahko pristopijo k dopolnilnemu strokovnemu izpitu na
področju socialnega varstva. Strokovna služba socialne zbornice
ugotovi, katere vsebine splošnega dela strokovnega izpita s področja
socialnega varstva lahko kandidatu prizna kot že opravljene, in v
zvezi s tem izda upravno odločbo.

Priporočila
1. Več pripravniških delovnih mest.
Največji problem, ki so ga zaznali študentje,
je premalo oziroma nič pripravniških mest.
Zadnja načrtovana pripravniška mesta na področju socialnega
varstva so bila v sklopu sistematizacije takratnih delovnih mest
razpisana leta 2018.

PRIPOROČILO!
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
(MDDSZ) naj sistemsko uredi pripravništva z vnaprej določenim
številom razpisanih pripravniških mest in datumom objave
razpisa. Za sistemsko ureditev pripravništev naj MDDSZ zagotovi
financiranje iz državnega proračuna in ne iz evropskih sredstev. Evropska sredstva naj služijo kot dopolnilo za morebitna
dodatna razpisana pripravniška mesta in ne za financiranje
rednih.
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2. Odgovorni naj znižajo ceno strokovnega
izpita, kandidatom in kandidatkam v delovnem
razmerju pa naj opravljanje strokovnega izpita
krije delodajalec.
V primerjavi z zdravstvom in področjem
VIZ mora kandidat za strokovni izpit iz
socialnega varstva plačati sam, kar za
mlade predstavlja velik strošek.

Ker je strokovni izpit pogoj za samostojno opravljanje poklica, ga
kandidati morajo opraviti. Cena strokovnega izpita je 250 evrov
oziroma 150 evrov, če kandidat opravlja le delni strokovni izpit.
Za primerjavo, pri opravljanju strokovnega izpita na področju VIZ
kandidatu stroške pokrije delodajalec, ponovno polno opravljanje
strokovnega izpita pa stane 53 evrov. Strokovni delavci, ki delo
opravljajo delo na področju socialno varstvenih storitev, morajo
opraviti tudi strokovni izpit iz zakona o upravnem postopku, kar za
mlade pomeni še dodatno finančno obremenitev. Kljub izpolnjenim
pogojem za pristop k strokovnem izpitu, pa mladi zaradi omenjenega
finančnega bremena do omenjenega izpita še težje dostopajo.

PRIPOROČILO!
MDDSZ in Socialna zbornica Slovenije naj pripravita načrt za
znižanje cene strokovnega izpita na primerljivo raven z drugimi
reguliranimi poklici, kot so poklici na področjih VIZ in zdravstva.
Stroške za prvo opravljanje strokovnega izpita za kandidate in
kandidatke v delovnem razmerju naj krije delodajalec. Ponovno
opravljanje izpita pa naj po primerljivi ceni z drugimi reguliranimi
poklici v državi plača kandidat sam.
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3. Kandidati brez strokovnega izpita.

po trenutni zakonodaji lahko v državno
reguliranih poklicih samostojno opravljajo
delo le osebe s strokovnim izpitom.

Študentje in študentke so predlagali, da bi se na razgovorih za delovna mesta enakovredno obravnavalo vse kandidate, ne glede na
to, ali kandidat ima opravljen strokovni izpit ali ne. Tako bi lahko s
pomočjo delovnih izkušenj do strokovnega izpita prišlo več oseb.

PRIPOROČILO!
MDDSZ naj preuči možnost, da bi kandidatom brez strokovnega
izpita za prijavo na delovna mesta, ki so razpisana za določen
čas (do treh mesecev), omogočil enakopravno obravnavo s
kandidati, ki so strokovni izpit že opravili. Delodajalec bi tako
na razpisano delovno mesto za npr. nadomeščanje začasno
odsotnega delavca ali delavke v tem primeru lahko izbral tudi
kandidata ali kandidatko brez strokovnega izpita. Tako bi
kandidatom brez strokovnega izpita olajšali pridobivanje prvih
delovnih izkušenj, vstop na trg dela in pristop k strokovnemu
izpitu14.

14

Na Sindikatu Mladi plus smo do omenjenega priporočila sicer nekoliko zadržani, saj
menimo, da bi takšen ukrep lahko razvrednotil položaj tistih, ki že imajo strokovni izpit.
Priporočilo so kot mogočo rešitev predlagali študentje in študentke na posvetovanjih,
zato smo ga umestili v brošuro.
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4. Socialna zbornica Slovenije naj na spletni strani objavlja razpise
za prosta delovna mesta.
Seznam dela, objavljen na spletni strani Zavoda Republike Slovenije
za zaposlovanje (ZRSZ), se študentom in študentkam pogosto ne
zdi dovolj pregleden, zato si želijo, da bi na enem mestu lahko dostopali do vseh objavljenih oglasov za delo s področja socialnega
varstva. Menijo, da bi socialna zbornica na svoji spletni strani lahko
redno objavljala prosta delovna in pripravniška mesta, kot bi jih
posredovali delodajalci. Tako bi diplomanti in magistri lažje in hitreje dostopali do informacij v povezavi s prostimi delovnimi mesti.

PRIPOROČILO!
Socialna zbornica naj preuči možnost, da bi na svoji spletni
strani objavljala aktualne oglase za delo s področja socialnega
varstva, kot bi jih posredovali delodajalci.
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Pravosodje
Pripravništvo in pravniški državni izpit (PDI)
Pravniški državni izpit je eden od pogojev za opravljanje sodniške
funkcije in funkcije državnega tožilca, pa poklica odvetnika in notarja oziroma za opravljanje drugih del, za katere je z zakonom
zahtevan pravniški državni izpit. PDI je treba opraviti, če želi magister prava ali univerzitetni diplomirani pravnik opravljati sodniško
funkcijo in funkcijo državnega tožilca, poklic odvetnika in notarja
oziroma za opravljanje drugih del, za katere je z zakonom zahtevan
kot pogoj. Za opravljanje PDI se oseba lahko odloči tudi več let po
pridobljeni izobrazbi, k opravljanju izpita pa lahko pristopi na več
načinov. PDI torej ni pogoj za opravljanje vseh pravniških poklicev,
ampak zgolj za zgoraj naštete.
Pri pravosodju torej ne gre nujno za klasična pripravništva, kot jih
opredeljuje Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1) v členih 120-124, na
podlagi katerih delovno mesto zasede pripravnik, ki prvič začne
opravljati delo, ustrezno vrsti in ravni svoje strokovne izobrazbe,
ter z namenom, da se usposobi za samostojno opravljanje dela v
delovnem razmerju.

Načini opravljanja PDI in pogoji za pristop
Predpogoj za opravljanje PDI so doseženi naslednji strokovni nazivi:
univerzitetni diplomirani pravnik, diplomirani pravnik (UN) in magister prava ali magister prava na podlagi enovitega magistrskega
študijskega programa. K samem strokovnem izpitu pa kandidati
lahko pristopijo na dva načina. Prvi način je opravljeno sodniško
pripravništvo, drugi način pa je pristop brez opravljenega sodniškega
pripravništva, in sicer na podlagi delovnih izkušenj. Pogoji za pristop
k PDI pa se med seboj razlikujejo glede na to, ali se kandidati prijavljajo na izpit na podlagi opravljenega pripravništva ali na podlagi
delovnih izkušenj.
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Način
pristopa

Sodniško
pripravništvo

Oblika dela

Pripravniška pogodba
o zaposlitvi

Volontersko pripravništvo, brez
pogodbe o zaposlitvi

Delodajalec/kje
kandidat
opravlja delo

Pripravnik delo opravlja na sodišču,
državnem pravobranilstvu, ali na
državnem tožilstvu.

Volonterski pripravnik lahko
opravlja pripravništvo kot oseba
v delovnem razmerju pri drugem
delodajalcu (ne na sodiščih), v okviru izobraževanja, ki ga zagotavlja
drug delodajalec ali na sodišču
istočasno kot volonter, lahko pa
kandidat ni zaposlen nikjer in delo
opravlja samo na sodišču kot
volonter.

Skupna doba opravljanja
pripravništva je 2 leti, pri čemer:
8 mesecev obveznega pripravništva
na sodišču, od tega 5 mesecev
na civilnopravnem področju in 3
mesece na kazenskopravnem področju. Po opravljenem obveznem
delu kandidata čaka še 16 mesecev
izbirnega usposabljanja. Izbirno
področje si kandidat izbere sam.
Usposabljanje lahko opravlja na
sodišču ali pri drugem delodajalcu,
ki so navedeni v 15. členu ZPDI2.

Skupna doba opravljanja
pripravništva je 2 leti, pri čemer:
8 mesecev obveznega pripravništva
na sodišču, od tega 5 mesecev na
civilnopravnem področju in 3 mesece
na kazenskopravnem področju. Po
opravljenem obveznem delu kandidata
čaka še 16 mesecev izbirnega usposabljanja. Izbirno področje si kandidat
izbere sam. Za izbirno usposabljanje
se prizna usposabljanje v eni od oblik
iz 15. člena ZPDI.

Čas trajanja

Dodatni pogoji
za pristop k PDI
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V času sodniškega pripravništva se mora pripravnik udeležiti obveznih
oblik izobraževanja, določenih s programom sodniškega pripravništva.
Obvezne oblike izobraževanja se izvajajo na sodiščih ter v Centru za
izobraževanje v pravosodju. Sodniški pripravnik o svojem delu piše
poročilo o delu.

Brez sodniškega pripravništva, na podlagi delovnih
izkušenj, kot jih določa (19.a člena ZPDI1)

Pogodba o zaposlitvi

Pogodba o zaposlitvi

Sodni svet, sodišče, državno tožilstvo,
državno pravobranilstvo, odvetnik,
notar, oseba ki opravlja dejavnost
brezplačne pravne pomoči (s soglasjem
ministra, pristojnega za pravosodje).

Ustavno sodišče, zakonodajni organ,
državna uprava, uprava samoupravnih
lokalnih skupnosti, pravna fakulteta,
visoka pravna šola, pravna oseba (če
kandidat opravlja pravna dela).

Najmanj 32 mesecev
s polnim delovnim časom.

Najmanj 48 mesecev
s polnim delovnim časom.

Na civilnopravnem področju mora kandidat prisostvovati pri vsaj treh glavnih obravnavah v pravdnih
zadevah na okrajnem ali okrožnem sodišču, vsaj enem naroku v nepravdnih zadevah in vsaj eni
celodnevni seji pritožbenega senata višjega sodišča.
Na kazenskopravnem področju mora kandidat prisostvovati pri vsaj treh glavnih obravnavah na
okrajnem ali okrožnem sodišču in vsaj eni celodnevni seji pritožbenega senata višjega sodišča.
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Na posvetovanjih z mladimi smo se osredotočili predvsem na problematiko pripravništev na sodišču. Ta so mladim še vedno težje
dostopna, saj je razpisano premalo pripravniških mest. Sodniško
pripravništvo ureja Zakon o pravniškem državnem izpitu (ZPDI).
V skladu s 14. členom ZPDI sodniško pripravništvo traja dve leti,
od tega pet mesecev na civilnopravnem področju na sodiščih, tri
mesece na kazenskopravnem področju na sodiščih ali državnih
tožilstvih in šestnajst mesecev na izbirnem področju. Zaključi se
z opravljanjem PDI.
Kot je razvidno iz zgornje tabele na sodiščih pripravništvo lahko
poteka na dva načina, ki ju bomo predstavili v naslednjem poglavju.

1

Pravico do opravljanja izpita ima tudi oseba, ki ni opravila pripravništva po tem
zakonu, če:
•
je bila v rednem delovnem razmerju v trajanju najmanj 32 mesecev s polnim
delovnim časom pri sodnem svetu, sodišču, državnem tožilstvu, državnem
pravobranilstvu, odvetniku, notarju, osebi, ki opravlja dejavnost brezplačne
pravne pomoči s soglasjem ministra, pristojnega za pravosodje, ali ministrstvu,
pristojnem za pravosodje, na pravnih delih po pridobljenem strokovnem naslovu
univerzitetni diplomirani pravnik oziroma magister prava, oziroma je bila v
rednem delovnem razmerju najmanj 48 mesecev s polnim delovnim časom
pri ustavnem sodišču, zakonodajnem organu, v državni upravi in v upravah
samoupravnih lokalnih skupnosti, pri pravni fakulteti, visoki pravni šoli ali v
pravni osebi na pravnih delih po pridobljenem strokovnem naslovu univerzitetni
diplomirani pravnik oziroma magister prava,
•
izpolnjuje pogoje iz 6. člena tega zakona, določene za sodniškega pripravnika,
•
je opravila obvezne oblike izobraževanja, ki jih s pravilnikom predpiše minister,
pristojen za pravosodje, zlasti je prisostvovala na obravnavah in drugih procesnih dejanjih, izdelala osnutke sodnih odločb, se udeleževala seminarjev in
drugih primerljivih oblik izobraževanj.
Oseba iz prejšnjega odstavka vloži zahtevo za opravljanje izpita iz 19. člena tega
zakona po izpolnitvi vseh pogojev iz prejšnjega odstavka. K zahtevi mora priložiti
vsa dokazila o izpolnjevanju pogojev, razen dokazil o državljanstvu in poslovni
sposobnosti, ki ju za državljane Republike Slovenije zaradi ugotavljanja pogojev iz
prejšnjega odstavka pridobi ministrstvo, pristojno za pravosodje, brezplačno, pri
upravljavcu matičnega registra na podlagi neposrednega elektronskega dostopa,
tako da navede osebno ime, rojstni datum in naslov prebivališča osebe. Neposredni
elektronski dostop, vključno z omogočanjem ustreznega elektronskega prenosa
podatkov, zagotovi upravljavec matičnega registra.
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•

SodniŠKo pripravniŠtvo na viŠjiH SodiŠčiH

prvi način: sodniško pripravništvo na podlagi pogodbe o zaposlitvi
Prva oblika opravljanja sodniškega pripravništva je sklenjeno delovno
razmerje na sodišču. Sodniški pripravnik, ki je opravil sodniško pripravništvo kot oseba v delovnem razmerju na sodišču, ter državnotožilski in državnopravobranilski pripravnik z opravljenim pripravništvom
v okviru izobraževanja, ki ga zagotavlja delodajalec, ki je državno
tožilstvo oziroma državno pravobranilstvo, mora v roku 1 leta po
končanem pripravništvu pristopiti k pdi. po uspešno opravljenem
pravniškem državnem izpitu mora skleniti delovno razmerje za ustrezno delovno mesto na sodišču, in sicer pri državnem tožilstvu,
državnem pravobranilstvu ali ministrstvu, pristojnem za pravosodje,
za toliko časa, kolikor je trajalo pripravništvo s sklenjenim delovnim
razmerjem.

2

Za izbirno usposabljanje se prizna usposabljanje magistra prava in univerzitetnega
diplomiranega pravnika:
1. na sodišču,
2. na ustavnem sodišču,
3. pri državnem tožilstvu,
4. pri zakonodajnem organu,
5. v državni upravi in v upravah samoupravnih lokalnih skupnosti,
6. pri notarju,
7. pri odvetniku,
8. pri državnem pravobranilstvu,
9. pri pravni fakulteti ali visoki pravni šoli,
10. na pravnih delih v pravni osebi.
Pripravniki, ki se izbirno usposabljajo za posamezna področja, se lahko ob soglasju
delodajalca za določen čas usposabljajo tudi v drugih oblikah izbirnega usposabljanja
iz 1. do 10. točke prejšnjega odstavka.
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Drugi način: volontersko sodniško pripravništvo
Druga oblika opravljanja pripravništev pa je volonterska. To pomeni,
da se kandidat usposablja na sodišču, pri tem pa sodišče ni njegov
delodajalec in nima sklenjene pogodbe o zaposlitvi. Ne glede na to,
da zakon predpisuje, da so pripravniki v pravicah, obveznostih in
odgovornostih v enakem položaju, to ne drži, saj se pravna narava
»delovnega razmerja« pripravnikov močno razlikuje. V primeru
opravljanja volonterskega pripravništva ima lahko volonter vse obveznosti, ki jih ima oseba, ki opravlja sodniško pripravništvo prek
pogodbe o zaposlitvi. Sodišče volonterskim pripravnikom tako ni
dolžno povrniti plače za njihovo delo in prav tako nimajo ostalih
delovnih in socialnih pravic, ki mu pripadajo iz pogodbe o zaposlitvi,
mu je pa dolžno povrniti zgolj strošek prevoza in malice. Obvezno
zdravstveno in dodatno zdravstveno zavarovanje in vse življenjske
stroške si mora volonter kriti sam. Kljub delu, ki ima lahko elemente
delovnega razmerja, ne zasluži ničesar. Prav tako mu ne tečeta
pokojninska in delovna doba.
Izbira kandidatov za opravljanje pripravništev po prednostnih listah
Velik problem predstavlja dejstvo, da je premalo razpisanih sodniških
pripravništev (tako v primerih, ko je sklenjena pogodba o zaposlitvi,
kot v primerih volonterskih pripravništev). Skupno število mest pripravnikov po posameznih višjih sodiščih na predlog ministrstva za
pravosodje določi Vlada RS. Prijavitelj vloži prijavo pri tistem višjem
sodišču, na območju katerega želi opravljati pripravništvo.
Če je za opravljanje pripravništva prijavljenih več kandidatov, kot
je prostih mest za sodniške pripravnike, določi predsednik višjega
sodišča prednostne vrstne rede za zasedbo prostih mest. Polovica
prostih mest je zasedena na podlagi prednostnega vrstnega reda, ki
je določen z upoštevanjem višine povprečne ocene, ki so jo kandidati
dosegli v času študija. Drugo polovico prostih mest zasedejo
kandidati na podlagi prednostnega vrstnega reda, ki je določen z
upoštevanjem datuma in časa oddaje vložitve popolne prijave za
opravljanje pripravništva. Med kandidati, ki so istočasno vložili
popolno prijavo za opravljanje pripravništva, imajo prednost kandidati
z višjo povprečno oceno. Pri tem je treba opozoriti na dolge čakalne
vrste, saj lahko čakanje na pripravništvo traja od nekaj mesecev do
več let.
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Priporočila
1. Odprava volonterskih pripravništev
Na področju pravosodja že več let čakamo na
zakonske spremembe, s katerimi bi uredili
pripravništvo.
Po trenutni zakonodaji je še vedno dovoljeno opravljanje volonterskega
pripravništva, ki pa kandidate za PDI, ki pripravništvo opravljajo volontersko, postavlja v neenakopraven položaj v primerjavi s tistimi,
ki pripravništvo opravljajo prek pogodbe o zaposlitvi. Volonterski pripravniki za opravljeno delo niso plačani, prav tako pa jim v nasprotju
s kandidati, ki pripravništvo opravljajo prek pogodbe o zaposlitvi,
ne pripadajo delavske in socialne pravice.

PRIPOROČILO!
Ministrstvo za pravosodje naj spremeni zakon tako, da bo ta
odpravil in prepovedoval volonterska pripravništva. Vzpostavi
naj kakovosten okvir pripravništev, ki bodo dostopna vsem.

2. Poenotenje sistema pripravništev
Pripravniki lahko pripravništvo opravljajo na različne načine, pri tem
pa obseg nalog, ki jih opravljajo, ni poenoten. Kandidati in kandidatke
na pripravniških mestih pri različnih delodajalcih opravljajo različna
pravniška dela, na koncu pa vsi opravljajo enak pravniški državni izpit.
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PRIPOROČILO!
Ministrstvo za pravosodje naj poenoti naloge in obveznosti pripravnikov na pripravniških mestih pri različnih delodajalcih.
Vsem pripravnikom je treba zagotoviti kakovostno pripravništvo, in
sicer z dodelitvijo mentorja in enakimi obveznostmi, ne glede na
to pri katerem delodajalcu bo pripravnik opravljal delo. Naloge in
obveznosti pripravnikov pri različnih delodajalcih je treba torej
poenotiti.

3. Elektronsko opravljanje PDI
Kandidati in kandidatke PDI opravljajo ročno,
brez elektronskih pripomočkov.

Pri odgovarjanju na izpitna vprašanja si kandidati lahko pomagajo
s pripomočki, kot so zakoniki ipd. v fizični obliki. Ker je PDI eden
težjih strokovnih izpitov, imajo kandidati in kandidatke na voljo veliko
virov, ki pa so, kot rečeno, vsi v fizični obliki. Elektronsko opravljanje
PDI bi kandidatom in kandidatkam omogočalo hitrejše pisanje in
iskanje potrebnih informacij.

PRIPOROČILO!
Ministrstvo za pravosodje naj kandidatom omogoči elektronsko
opravljanje PDI. Kandidatom in kandidatkam naj omogoči tudi
elektronski dostop do gradiv, potrebnih za pripravo na PDI.
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4. PDI kot kriterij za zaposlitev
Kljub dejstvu, da pravniki in pravnice potrebujejo PDI zgolj za najbolj
zahtevna pravniška dela, kot je zastopanje pred sodiščem, delodajalci
vse pogosteje kot pogoj za zaposlitev zahtevajo opravljen PDI,
kljub temu, da ga izbrana oseba na razpisanem delovnem mestu
za opravljanje dela ne bo potrebovala.

PRIPOROČILO!
Delodajalci naj kriterij PDI uporabljajo le za razpisovanje tistih
delovnih mest, kot to določa ZPDI. PDI ne sme biti glavna
okoliščina za zasedbo tistih delovnih mest, pri katerih PDI za
opravljanje dela ni pogoj.
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Za vsa vprašanja o vajeništvu in pripravništvu smo
na voljo prek elektronske pošte info@mladiplus.si ali
pa nas obišči na Sindikatu Mladi plus, na Dalmatinovi
ulici 4 v Ljubljani.
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