
Ministrica za izobraževanje, znanost in šport je 
sprejela Sklep o nujnih kadrovskih ukrepih za 
nemoteno delovanje vzgojno-izobraževalnih 
zavodov (Uradni list RS, št. 67/2022), s katerim se 
določa, da se zaradi zagotavljanja nemotenega 
delovanja vzgojno-izobraževalnih zavodov v 
šolskem letu 2022/2023 kot nujni kadrovski 
ukrep določa dodatna sistemizacija delovnega 
mesta svetovalnega delavca, uporablja pa se od 
1. septembra 2022. Tako se lahko v osnovni šoli, 
osnovni šoli s prilagojenim programom in zavodu 
za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s 
posebnimi potrebami dodatno sistemizira delovno 
mesto svetovalnega delavca v skladu z merili, 
vezanimi na število vključenih otrok, učencev in 
dijakov.
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Po desetih letih ponovno plačano 
pripravništvo!

Ponovno dodatno zaposlovanje svetovalnih 
delavcev od 1. 9. 2022

Sprejemanje daril ob zaključku šolskega leta

Postopek imenovanja novega sveta zavoda 
po noveli ZOFVI

KOLEDAR IZOBRAŽEVANJ
JUNIJ–AVGUST 2022

V petek, 3. 6. 2022, je Ministrstvo za izobraževanje, 
znanost in šport v Uradnem listu in na spletnih 
straneh MIZŠ objavilo dolgo pričakovani razpis za  
klasična pripravniška mesta s sklenjenim delovnim 
razmerjem na področju vzgoje in izobraževanja 
v šolskem letu 2022/2023. Razpisanih je 250 
pripravniških mest, rok za prijavo je 27. junij 2022.

OBJAVLJEN JE RAZPIS ZA KLASIČNA 
PRIPRAVNIŠKA MESTA S SKLENJENIM 
DELOVNIM RAZMERJEM NA PODROČJU 
VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA V ŠOLSKEM 
LETU 2022/2023

VRSTA IZOBRAŽEVANJA NAZIV IZOBRAŽEVANJA TERMIN, LOKACIJA

strokovni forum Vodenje v 21. stoletju 15. 6. 2022, Ljubljana

seminar
Prenehanje pogodbe o zaposlitvi v javnem sektorju, s 
poudarkom na vodenju postopka odpovedi pogodbe o 
zaposlitvi

16. 6. 2022, online

izobraževalni program Strokovnjak za upravljanje in vzdrževanje poslovnih 
objektov 16. 6. 2022, online

seminar Ukrepi za varno delo s kemikalijami in požarna varnost 16. 6. 2022, online

seminar Potni stroški v javnem sektorju 17. 6. 2022, online

kuharska delavnica Sodobna priprava dietnih obrokov v praksi 29. 6. 2022, Ljubljana

delavnica Vodenje težavnih sodelavcev s Franko Bertoncelj 29. 6. 2022, online

online izobraževanje Otrok z avtističnimi motnjami v vrtcu in šoli 1. 7. ali 22. 8. 2022, 
online

online izobraževanje Razvoj pismenosti 4. 7. 2022, online

seminar Postopki zaposlitve v javnem sektorju in sklenitev 
pogodbe o zaposlitvi 5. 7. 2022, online

seminar Šola v naravi ter šolski sklad po novem v praksi 5. 7. 2022, online

seminar Arhiviranje kadrovske dokumentacije po novem 6. 7. 2022, online

online izobraževanje Razvoj grafomotorike 6. 7. 2022, online

online izobraževanje Disleksija – motnja in dar 1. 8. 2022, online

online izobraževanje Govorni razvoj otroka 26. 8. 2022, online

Komisija za preprečevanje korupcije ob zaključku 
šolskega leta zaposlene in tudi starše šolajočih 
opominja na določbe Zakona o integriteti in 
preprečevanju korupcije (ZIntPK), ki določajo 
omejitve in prepovedi z zvezi s sprejemanjem 
daril. Ta namreč določa, da uradne osebe, kamor 
sodijo tudi zaposleni na področju vzgoje in 
izobraževanja, lahko sprejmejo priložnostno 
darilo v vrednosti največ 100 evrov, sicer pa zanje 
veljajo enake prepovedi in omejitve sprejemanja 
daril in obveznost poročanja Komisiji kot za ostale 
zavezance po ZIntPK. Absolutno prepovedano pa je 
sprejeti darilo v obliki denarja, vrednostnih papirjev, 
darilnih bonov in dragih kovin (nakita).

PRAVILA SPREJEMANJA DARIL OB 
ZAKLJUČKU ŠOLSKEGA LETA
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