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ZADEVA: ZAGOTAVLJANJE NAGRAD DIJAKOM ZA OBVEZNO OPRAVLJANJE PRAKSE V VRTCIH  
 
 
Spoštovani. 

I. UVOD 
 

Z uveljavitvijo Aneksa h Kolektivni pogodbi za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji 
(Ur.l.RS, št. 88/21) je začel veljati 13. člen, ki določa, da pripada dijakom za obvezno opravljanje prakse 
nagrada, ki se določi v mesečnem znesku 86 evrov. Nagrada se izplača v sorazmernem deležu glede na 
število dni prisotnosti.  
 
Skupnost vrtcev Slovenije in Skupnost srednjih šol sta na ministrstvo posredovali vprašanje, kakšno je 
stališče Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport glede obveznosti delodajalca v javnem sektorju do 
izplačila nagrad dijakom na praktičnem usposabljanju z delom. Skupnost vrtcev Slovenije pa je opozorila, 
da vrtci nimajo namenskih sredstev za izplačilo nagrad, zato pričakujejo, da se bo opredelil vir, ki bo 
zagotavljal sredstva za ta namen. Posamezni vrtci so ministrstvo že obvestili, da do določitve vira, iz 
katerega se bo financirala nagrada dijakom, le-teh ne bodo več sprejemali na praktično usposabljanje z 
delom. 
 

II. STALIŠČE MINISTRSTVA ZA IZOBRAŽEVANJE, ZNANOST IN ŠPORT 
 
Praktično usposabljanje dijakov z delom je obvezni sestavni del posameznega srednješolskega 
izobraževalnega programa in predstavlja vsebino, ki dijaku omogoča pridobitev praktičnih znanj že v času 
izobraževanja. Zakon o poklicnem in strokovnem izobraževanju (Uradni list RS, št. 79/06, 68/17 in 46/19) 
določa, da srednje poklicno in strokovno izobraževanje izvajajo šole skupaj z delodajalci in opredeljuje tudi 
pravico dijaka na praktičnem usposabljanju z delom do nagrade. Delodajalci v javnem in zasebnem 
sektorju so ob spremembi zakonodaje, ki ureja poklicno in strokovno srednješolsko izobraževanje 
podpirali opredelitev praktičnega usposabljanja z delom v okviru izobraževalnega programa, saj so 
poudarjali nujnost, da dijak po končanem izobraževanju pridobi tudi praktične kompetence za opravljanje 
dela. Vrtci, ki so v vseh teh letih sprejemali dijake in na prakso, so poudarjali, da na ta način pri mladih, ki 
so se odločili za poklic vzgojitelja predšolskih otrok, lahko tekom praktičnega usposabljanja krepijo 
občutek pripadnosti bodočemu poklicu ter hkrati spremljajo napredek in razvoj pri dijaku ter se kasneje kot 
delodajalci zanje tudi lažje odločajo pri izbiri med prijavljenimi kandidati na prosto delovno mesto 
vzgojitelja predšolskih otrok – pomočnika vzgojitelja.  

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2006-01-3449
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-3194
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2019-01-2179


 

 

Za zagotovitev kvalitetnega praktičnega usposabljanja dijakov, ki se izobražujejo po programih predšolske 
vzgoje je pomembno, da vrtci, kot delodajalci, dijake čim bolj vključijo v pedagoški proces, kar na eni strani 
za dijaka pomeni, da uspešno opravi praktično usposabljanje pri delodajalcu in si pridobi izkušnje, na 
strani vrtca pa, da se dijak v oddelku lahko vključi v delovni proces in s tem razbremeni strokovnega 
delavca v oddelku. Vrtci so tudi poročali, da se je praktično delo dijakov kot izjemno koristno še posebej 
pokazalo v času epidemije bolezni Covid-19 v šolskem letu 2020/21, ko so se vrtci soočali z velikim 
številom pomanjkanja kadrov.  
 
Zavedamo se, da lahko pomeni izplačilo nagrade za vrtce dodaten strošek, ne glede na njegovo dejansko 
višino, vendar pa moramo hkrati tudi upoštevati, da se z ustrezno organiziranostjo praktičnega 
usposabljanja dijaka z delom lahko zagotovi, da je prispevek dijaka k delu v oddelku večji od dejanske 
vrednosti izplačane nagrade. Vrtci, prav tako pa tudi občine, ki so ustanoviteljice in pretežne financerke 
javnih vrtcev, naj delo dijakov v okviru praktičnega usposabljanja prepoznajo kot koristen prispevek in jim 
izplačajo pripadajočo nagrado.  
 
Za zagotovitev stabilnega sodelovanja vrtcev s srednjimi šolami, ki izobražujejo dijake po programih 
predšolske vzgoje in z njimi sklepajo pogodbe, na podlagi katerih dijaki opravljajo praktično usposabljanje 
z delom v vrtcih, predlagamo, da v bodoče vrtec v letnem delovnem načrtu in v finančnem načrtu 
določi okvirno število dijakov, za katere lahko zagotovi pogoje za izvajanje praktičnega usposabljanja z 
delom. Vrtci na tej podlagi izračunajo tudi potrebne stroške, ki nastanejo zaradi zagotovitve prehrane 
dijakom in nagrade po kolektivni pogodbi. O tem naj bo seznanjena tudi občina ustanoviteljica oziroma naj 
v tem delu poda svoje soglasje (21. člen Zakona o vrtcih).  
 
 
 
Lepo pozdravljeni. 
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