
 

 

 

 

PRVA ZAPOSLITEV NA PODROČJU VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA 2021 

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je v Uradnem listu RS št. 85/20 dne 12. 6. 
2020 objavilo Javni razpis za izbor operacije » Prva zaposlitev na področju vzgoje in 
izobraževanja 2021«, v Uradnem listu RS št. 107/20 z dne 31. 7. 2020 pa njegov popravek. 

Predmet javnega razpisa so spodbude za zaposlitev iskalcev prve zaposlitev na področju 
vzgoje in izobraževanja, v okviru katerih se bodo učitelji, svetovalni delavci oz. vzgojitelji 
začetniki (v nadaljevanju; učitelji začetniki) preko načrtovanega, organiziranega in strokovno 
vodenega praktičnega usposabljanja uvajali v vzgojno-izobraževalno delo v šoli oziroma 
vrtcu. 

Z javnim razpisom se mladim, starim do vključno 29 let, prispeva k zagotavljanju dostopnosti 
do čim hitrejše in kakovostne zaposlitve na področju vzgoje in izobraževanja ter s tem k 
povečanju deleža zaposlenih med mladimi, vključenimi v ukrepe na trgu dela v okviru 
programa. 

Cilj javnega razpisa v okviru sklopa A-PVZ je zaposlitev pomočnikov vzgojiteljev začetnikov, 
za obdobje petih mesecev, in sicer na projektnem delovnem mestu pomočnika vzgojitelja v 
vrtcih, šolah in zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi 
potrebami. 

Na javnem razpisu za izbor operacije smo bili s strani Ministrstva za izobraževanje, znanost 
in šport izbrani za vsebino operacije »Prva zaposlitev A-PVZ 2021, za obdobje od 1. 11. 
2020 do 31. 3. 2021. Zaradi širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 se usposabljanje in 
zaposlitev izvede z zamikom, za obdobje od 1. 2. 2021 do 30. 6. 2021. 

Vzgojitelj začetnik je pridobival vzgojno-izobraževalne izkušnje, praktično znanje in 
kompetence, ki so obvezne za pridobitev poklicne kvalifikacije. Opravil je vse z zakonom in 
drugimi predpisi določene aktivnosti za pristop k strokovnemu izpitu s področja vzgoje in 
izobraževanja, po izteku pogodbe o zaposlitvi na projektnem delovnem mestu pa je z vrtcem 
sklenil novo pogodbo o zaposlitvi s trajanjem enega meseca. 

Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada.  

 


