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Zadeva:  Možnost sodelovanja s študenti in diplomanti pri izvajanju VIZ 

 

 

Spoštovane ravnateljice, spoštovani ravnatelji,  

 

na podlagi drugega odstavka 105. člena Zakona o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo 

posledic COVID-19 (Uradni list RS, št. 152/2020 z dne, 23. 10. 2020)  je ministrica izdala sklep 

o nujnih ukrepih na področju kadrovske problematike, ki so potrebni za nemoteno delovanje 

vzgojno-izobraževalnih zavodov. Na podlagi tega sklepa se lahko v primeru odsotnosti 

strokovnih delavcev, ki so posledica izvajanja ukrepov za preprečevanje širjenja okužbe s 

COVID-19, vzgojno-izobraževalnim zavodom določa, da lahko v šolskem letu 2020/2021 pri 

izvajanju vzgojno-izobraževalnega dela, pod vodstvom mentorja, sodelujejo tudi študentje, in 

sicer v obliki začasnega oziroma občasnega opravljanja študentskega dela (študentska 

napotnica). 

 

Ob že obstoječih možnostih zaposlovanja (tudi npr. že upokojenih strokovnih delavcev in 

brezposelnih diplomantov z ustrezno izobrazbo in opravljenim strokovnim izpitom ter 

vključevanja študentov v okviru strokovne prakse), se s tem  sklepom možnost širi tudi na 

študentsko delo, preko študentske napotnice, kar sicer pri izvajanju vzgojno-izobraževalnega 

dela ni dopustno.  

 

V sklepu so opredeljeni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati študentje, da lahko pod vodstvom 

mentorja opravljajo delo znotraj vzgojno-izobraževalnega procesa.  

 

V pomoč pri iskanju ustreznih kadrov v prilogi pošiljamo seznam koordinatorjev strokovne 

prakse (kot študijske obveznosti) in koordinatorje kluba alumnov, ki vam bodo pomagali tudi pri 

iskanju študentov za delo preko študentske napotnice. Ker se bo sodelovanje pri izvajanju 

vzgojno-izobraževalnega dela upoštevalo tudi kot vzgojno-izobraževalne izkušnje, potrebne za 

pristop k strokovnemu izpitu na področju vzgoje in izobraževanja, naj vaš vzgojno-izobraževalni 

zavod po končanem sodelovanju študentu izda potrdilo, ki mora vsebovati najmanj naslednje 

podatke:  

 

VRTCEM 

OSNOVNIM ŠOLAM  

OSNOVNIM ŠOLAM S PRILAGOJENIM PROGRAMOM 

ZAVODOM ZA VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE OTROK IN 

MLADOSTNIKOV S POSEBNIMI POTREBAMI 

 

 



 

 

 osebno ime kandidata, 

 naziv vzgojno-izobraževalnega zavoda, 

 navedba javnoveljavnega programa, v katerem je kandidat opravljal študentsko delo, 

 podatke o vsebini dela, ki ga je študent opravljal (predmet, predmetno področje), 

 obseg opravljenega dela (obdobje, število ur), 

 osebno ime mentorja,  

 navedbo, da je študent opravljal delo na podlagi tega sklepa in študentske napotnic. 

 

Ob pojavu odsotnosti strokovnih delavcev, ki so posledica izvajanja ukrepov za preprečevanje 

širjenja okužbe s COVID-19, vam torej poleg obstoječih možnosti predlagamo, da stopite v 

neposreden stik bodisi s koordinatorji strokovne prakse in koordinatorji klubov alumnov in se 

dogovorite za sodelovanje. 

 

 

S spoštovanjem, 

 

 

 

 

        Anton Baloh 

    generalni direktor 

 Direktorat za predšolsko vzgojo in osnovno šolstvo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRILOGI: 

-  Sklep o nujnih ukrepih na področju kadrovske problematike, ki so potrebni za nemoteno  

   delovanje vzgojno-izobraževalnih zavodov 

-  Adrema koordinatorjev prakse in klubov alumnov 
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