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ŠTEVILO UR PRAKSE V PEDAGOŠKIH ŠTUDIJSKIH PROGRAMIH 

 

Dne 4. 9. 2015 je bil v Uradnem listu RS, št. 64 objavljen Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika 

o strokovnem izpitu strokovnih delavcev na področju vzgoje in izobraževanja, ki je začel veljati naslednji 

dan po objavi. V 3. členu je določeno, da se v prvem odstavku 7. člena Pravilnika o strokovnem izpitu 

strokovnih delavcev na področju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 23/06, 81/07, 105/08 in 38/14) 

besedilo »4 mesecih« nadomesti z besedilom »560 urah« in besedilo »6 mesecih« nadomesti z besedilom 

»840 urah« ter da se za prvim odstavkom doda drugi odstavek, ki se glasi: 

»Ne glede na določbo prejšnjega odstavka lahko drugi strokovnih delavec uveljavlja kot ustrezne delovne 

izkušnje za pristop k strokovnemu izpitu v skladu s tem pravilnikom tudi: 

 pedagoško prakso v deležu največ ene tretjine obsega pedagoške prakse, določene z 

izobraževalnim oziroma študijskim programom, 

 organizirano neposredno aktivnost z namenom vzgoje in izobraževanja največ v obsegu 55 ur za 

strokovne delavce s srednješolsko izobrazbo oziroma 80 ur za strokovne delavce z višješolsko 

oziroma visokošolsko izobrazbo. 

Pedagoška praksa se uveljavlja na podlagi javne listine o končanem izobraževalnem oziroma študijskem 

programu in dokazila o obsegu pedagoške prakse izvajalca izobraževalnega oziroma študijskega programa. 

Organizirana neposredna aktivnost z namenom vzgoje in izobraževanja se uveljavlja na podlagi dokazila 

organizatorja, iz katerega je razviden obseg aktivnosti, in poročila drugega strokovnega delavca o 

opravljeni aktivnosti.« 

Na osnovi poziva Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport RS (štev. 6037-21/2015/1, z dne 18. 9. 

2015 in štev. 6037-21/2015/3, dne 20. 10. 2015), je Filozofska fakulteta Univerze v Mariboru pristojnemu 

ministrstvu, z namenom hitrejše izpeljave postopka prijave diplomantov k strokovnemu izpitu, že 

posredovala naslednje podatke o trajanju pedagoške prakse v starih (nebolonjskih) študijskih programih in 

bolonjskih študijskih programih: 

 

1. UNIVERZITETNI 4-LETNI ŠTUDIJSKI PROGRAMI (nebolonjski študijski programi) 

 

ŠTUDIJSKI PROGRAM  Število ur neposredne 

pedagoške prakse 

Dvopredmetni stari št. ped. 

programi za pridobitev UNI 

izobrazbe 

  

 Angleški jezik s književnostjo 110 ur 

 Filozofija 110 ur 

 Geografija 110 ur 

 Madžarski jezik s književnostjo 110 ur 
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 Nemški jezik s književnostjo 110 ur 

 Pedagogika 110 ur 

 Slovenski jezik s književnostjo 110 ur 

 Sociologija 110 ur 

 Zgodovina 110 ur 

 Nemški jezik s književnostjo 110 ur 

 Slovenski jezik s književnostjo 110 ur 

Enopredmetna stara ped. 

programa za pridobitev UNI 

izobrazbe 

  

 Nemški jezik s književnostjo 220 ur 

 Slovenski jezik s književnostjo 220 ur 

 

2. ŠTUDIJSKI PROGRAMI 2. STOPNJE (bolonjski študijski programi) 

 

študijski program 

ŠT. UR. NEPOSREDNE 
PEDAGOŠKE PRAKSE 

ŠT. UR. 
NEPOSREDNE 
PEDAGOŠKE PRAKSE 
(v primeru vezave z 
dvopredmetnim 
nepedagoškim 
programom 

dvopredmetni pedagoški 
magistrski študijski 
programi druge stopnje 

Filozofija 90 225 

Geografija 112,5 217,5 

Madžarski jezik s 
književnostjo 

165 210 

Nemščina kot tuji jezik 146 231 

Pedagogika 80 80 

Poučevanje angleščine 195 270 

Slovenski jezik in književnost 80 155 

Sociologija 107,5 ta vezava ni možna 

Zgodovina 98 ta vezava ni možna 

enopredmetna 
pedagoška magistrska 
študijska programa druge 
stopnje 

Pedagogika 80 / 

Slovenski jezik in književnost 
130 / 

 

 




