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Poklicna 
kvalifikacija: 
 
 
 

ustrezna izobrazba 
 
opravljen strokovni izpit 
 
obvladanje slovenskega 
knjižnega jezika 
 



IZOBRAZBA 
UČITELJ, SVETOVALNI DELAVEC, KNJIŽNIČAR … 

 

študijski program druge stopnje ustrezne smeri 
+ 

pedagoška izobrazba 

DRUGI UČITELJ, UČITELJ V PODALJŠANEM BIVANJU 

študijski program najmanj prve stopnje ustrezne smeri 
+ 

pedagoška izobrazba 

 

IZJEMA 



IZOBRAZBA 
druge stopnje: 

 
 univerzitetni študijski program 
 magistrski študijski program druge stopnje 

 
 

 
 specializacija po visokošolskem strokovnem 

študijskem programu 
 

PA TUDI 



 

UNIVERZA V LJUBLJANI, PEDAGOŠKA FAKULTETA 

diploma 
 

 

BARBARA BERNIK 
 

rojena 14. marca 1971                     v kraju Kranj 

 

je dne 5. oktobra 1995 

 

 

končala visokošolski študij razredni pouk  

na Pedagoški fakulteti, 

ki ji zato priznava visokošolsko strokovno izobrazbo in podeljuje strokovni naslov 

 

 

profesorica razrednega pouka 

 

 

              diploma izdana v Ljubljani, dne 12. decembra 1995              številka R81-9495 

 

 

 

              DEKAN       REKTOR 
                 FILOZOFSKE FAKULTETE        UNIVERZE V LJUBLJANI 

univerzitetni študijski program 



IZOBRAZBA 
druge stopnje: 

 
 univerzitetni študijski program 
 magistrski študijski program druge stopnje 

 
 

 
 specializacija po visokošolskem strokovnem 

študijskem programu 
 

PA TUDI 



   Rektor Univerze v Ljubljani         

in         

                                           dekan Pedagoške fakultete        

  

 

 

 

 

 

                                       s pečatom Univerze v Ljubljani         

                                     in svojima podpisoma potrjujeta,         

                                                                                 da je         

            MOJCA MLINAR 
            rojena tretjega avgusta tisoč devetsto devetdesetega leta v Trbovljah  

      

 

 

 
      opravila vse obveznosti in zaključila  

      univerzitetni študijski program prve stopnje 

                                     Razredni pouk. 

               Pedagoška fakulteta 

        ji zato podeljuje strokovni naslov     profesorica razrednega pouka (UN) 
 

           številka: 51 V Ljubljani, dne desetega oktobra dva tisoč trinajst  

   

 
             dekan    rektor 

             Pedagoške fakultete    Univerze v Ljubljani 

univerzitetni študijski program 
prve stopnje 



   Rektor Univerze v Ljubljani         

in         

                                           dekan Pedagoške fakultete        

  

 

 

 

 

 

                                       s pečatom Univerze v Ljubljani         

                                     in svojima podpisoma potrjujeta,         

                                                                                 da je         

            MOJCA MLINAR 
            rojena tretjega avgusta tisoč devetsto devetdesetega leta v Trbovljah  

      

 

 

 
      opravila vse obveznosti in zaključila  

        magistrski študijski program druge stopnje 

                                          Poučevanj, 

          Poučevanje na razredni stopnji. 

               Pedagoška fakulteta 

        ji zato podeljuje strokovni naslov     magistrica profesorica razrednega pouka 
 

                       številka: 51   V Ljubljani, dne … 

     

 
             dekan    rektor 

             Pedagoške fakultete    Univerze v Ljubljani 

magistrski študijski program 
druge stopnje 



IZOBRAZBA 
prve stopnje: 

 
 

 visokošolski strokovni študijski program 
 visokošolski strokovni študijski program prve stopnje 
 univerzitetni študijski program prve stopnje 



 
UNIVERZA V LJUBLJANI, 

diploma 
 
 

JELKA ZUPAN 
 

rojena 23. avgusta 1974  v kraju Kranj 

 

je dne 10. oktobra 1997 

 

 

opravila vse obveznosti visokošolskega strokovnega študijskega programa  

Predšolska vzgoja 

in končala visokošolski strokovni študij, zato ji podeljuje strokovni naslov 

 

 

diplomirana vzgojiteljica predšolskih otrok 

 

 

     V Ljubljani, dne 16. decembra 1997       številka: 1111 

 

 

 

     DEKAN         REKTOR 

     PEDAGOŠKE FAKULTETE        UNIVERZE V LJUBLJANI 

visokošolski strokovni 
študijski program 



   Rektor Univerze v Ljubljani         

in         

                                           dekan Pedagoške fakultete        

  

 

 

 

 

 

                                       s pečatom Univerze v Ljubljani         

                                     in svojima podpisoma potrjujeta,         

                                                                                  da je         

            MAJA KOVAČ 
            rojena šestega septembra tisoč devetsto devetinosemdesetega leta v Novem mestu 

       

 

 

 
      opravila vse obveznosti in zaključila  

   visokošolski strokovni študijski program prve stopnje 

                                 Predšolska vzgoja. 

               Pedagoška fakulteta 

        ji zato podeljuje strokovni naslov     diplomirana vzgojiteljica 

           predšolskih otrok (VS) 
 

           številka: 111 V Ljubljani, dne desetega novembra dva tisoč dvanajst 

    

 
             dekan    rektor 

             Pedagoške fakultete    Univerze v Ljubljani 

visokošolski strokovni študijski 
program prve stopnje 



UČITELJ 
FIZIKE, KEMIJE, BIOLOGIJE, TEHNIKE IN TEHNOLOGIJE, 

GOSPODINJSTVA 
 

univerzitetni študijski 
program  

 

ali 
 

magistrski študijski 
program druge stopnje 

 

 
univerzitetni študijski 

program  
 

ali 
 

magistrski študijski 
program druge stopnje 

 

IN 
 

ustrezen študijski program 
izpopolnjevanja 

 

PA TUDI 



UČITELJ FIZIKE 

 kdor je končal:  

 univerzitetni študijski program fizike ali  

 magistrski študijski program druge stopnje 
poučevanje (smer predmetno poučevanje – 
fizika), pedagoška fizika, izobraževalna fizika ali 
fizika ali  

 kdor izpolnjuje pogoje za učitelja matematike, kemije, 
biologije, gospodinjstva, tehnike in tehnologije ali 
izbirnih predmetov s področja računalništva v 
izobraževalnem programu osnovne šole in je opravil 
ustrezni študijski program za izpopolnjevanje iz fizike 



UČITELJ  ZA DODATNO STROKOVNO POMOČ 
(pri premagovanju primanjkljajev, ovir oziroma motenj) 

 
 univerzitetni študijski program defektologije, 

pedagogike, psihologije, socialne pedagogike ali 
specialne in rehabilitacijske pedagogike 

ali 

 magistrski študijski program druge stopnje logopedija 
in surdopedagogika, socialna pedagogika, specialna in 
rehabilitacijska pedagogika, psihologija, pedagogika 
ali inkluzivna pedagogika 

 



UČITELJ  ZA DODATNO STROKOVNO POMOČ 
(kot učna pomoč) 

 

 

 magistrski študijski program druge stopnje inkluzivna 
pedagogika 

 

 kdor izpolnjuje pogoje za učitelja + ustrezen študijski 
program izpopolnjevanja (študijski program za izpopolnjevanje: Izvajanje 

specialno - pedagoške in socialno - pedagoške pomoči otrokom in mladostnikom s 
primanjkljaji na posameznih področjih učenja ter s čustvenimi in vedenjskimi težavami) 



UČITELJ TUJEGA JEZIKA V PRVEM 
OBDOBJU 

 

učitelj razrednega 
pouka 

+ 

študijski program 
izpopolnjevanje iz 

tujega jezika 

 

učitelj tujega jezika 

 

+ 

študijski program 
izpopolnjevanja iz 
zgodnjega učenja 



Omejitev vpisa v študijske programe 

2011 2012 2013 

predšolska vzgoja 87,8 90 87,8 

razredni pouk 64 71 68,5 

socialna pedagogika 72,5 83 84,5 

pravo 63 64,5 70 

medicina 88,2 90,4 89,25 



Uvajalno obdobje 
 različne oblike: 

 delovno razmerje, 

 pripravništvo, 

 ... 

 uvajanje v konkretno 
delovno okolje 

 aktivnosti, potrebne za 
pristop k strokovnemu 
izpitu        pridobitev 
poklicne kvalifikacije 



Strokovni izpit 
 državni izpit, generalen za vsa področja vzgoje in 

izobraževanja, 

 pogoji za pristop na strokovni izpit: 

 pomočnik vzgojitelja najmanj 4 mesece uvajalnega obdobja, 

 vzgojitelj najmanj 6 mesecev uvajalnega obdobja, 

 učitelj, svetovalni delavec, ... najmanj 6 mesecev uvajalnega 
obdobja 

in 

 pet uspešnih praktičnih nastopov, izjava ravnatelja in 
mentorja, da je kandidat usposobljen 

 

 



Priznavanje poklicnih kvalifikacij 
 vzgojitelj, učitelj, 

svetovalni delavec, 
knjižničar, ... sodijo med 
regulirane poklice 

 Direktiva Evropskega 
parlamenta in Sveta o 
priznavanju poklicnih 
kvalifikacij 2005/36/ES (UL 
L 255, 30. 9. 2005) 

 vloga   odločba 

 



Nadaljnje izobraževanje in 
usposabljanje 

 študijski programi za 
izpopolnjevanje 

 posodobitveni programi 

 tematske konference 

 

 Katis/Poris 
 

 Vida Trilar in Nataša Miklič   
(01 400 57 19) 



Napredovanje v nazive 
 ZUJF – v letu 2013 javni uslužbenci ne napredujejo v 

nazive in v plačne razrede 

 

 ZIPRS1314 – v letu 2014 javni uslužbenci ne napredujejo v 
nazive in plačne razrede 

 

 Tisti javni uslužbenci, ki so napredovali v letu 2012, 
pridobijo pravico do plače v višjem nazivu s 1. 4. 2014. 



Kako naprej? 
 Smo zadovoljni s 

sistemom nadaljnjega 
izobraževanja in 
usposabljanja? 

 Smo zadovoljni s 
sistemom strokovnih 
nazivov? 

 Smo zadovoljni s 
položajem zaposlenih v 
vzgoji in izobraževanju v 
javnosti? 



Več informacij: 
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport 
Služba za razvoj kadrov v šolstvu 
Tel. 01 400 5719 
E-mail: kadrisolstvo.mizs@gov.si 


