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ZADEVA: Poziv za podporo sprejemu  nacionalne poklicne kvalifikacije mladinski delavec / 

mladinska delavka 

 

Spoštovani predsednik Vlade Republike Slovenije, spoštovani ministrici! 

Najbrž se strinjamo, da je investicija v mlade v vsaki družbi ena najdonosnejših in najbolj smiselnih 

investicij. 

Najbrž se strinjamo tudi, da je mladim poleg spodbudnega družinskega in šolskega okolja potrebno 

ponuditi tudi kakovostne priložnosti v polju mladinskega dela. V prostoru, kjer se kalita osebna in 

družbena odgovornost ter v katerem mladi na podlagi lastnih prizadevanj prispevajo k svojemu 

vključevanju v družbo, krepijo svoje kompetence ter prispevajo k razvoju skupnosti (Zakon o javnem 

interesu v mladinskem sektorju, 3. člen). 

Mladinsko delo, ki je temeljna dejavnost mladinskega sektorja, pa v spremenjenih okoliščinah nujno 

potrebuje tudi usposobljene mladinske delavce. 

Zadnjih nekaj let, vsaj od leta 2009, so prizadevanja na tem področju zelo intenzivna. Organizacije v 

mladinskem sektorju si ves čas prizadevamo za krepitev zaposlovanja in kakovosti ter priznavanje 

kompetenc mladinskih voditeljev in delavcev. Pomemben del teh prizadevanj predstavlja tudi 

sprejem NPK mladinski delavec / mladinska delavka, ki je te dni v obravnavi na Strokovnem svetu RS 

za poklicno in strokovno izobraževanje. 

Proces nastanka predloga NPK je bil temeljit 

Predlog NPK mladinski delavec / mladinska delavka je rezultat skoraj desetletnega dela različnih 

akterjev in organizacij. Leta 2009 je Republika Slovenija s sredstvi Evropskega socialnega sklada 

podprla triletni projekt Mladinski delavec. Rezultati tega projekta so predstavljali osnovo za delo 

skupine za oblikovanje predloga poklicnega standarda za NPK mladinski delavec / mladinska delavka 

in predloga kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti, ki je bila v letu 2015 ustanovljena v 

okviru Centra za poklicno izobraževanje (CPI). CPI je vseskozi podpiral proces in zagotovil, da je 

predlog NPK mladinski delavec / mladinska delavka pripravljen strokovno in v skladu z vsemi predpisi, 

ki urejajo področje nacionalnih poklicnih kvalifikacij. Še več: predstavniki CPI so povedali, da so le 



redki poklicni standardi napisani tako kakovostno in usklajeni v tako širokem konsenzu potencialnih 

delodajalskih organizacij. 

NPK mladinski delavec / mladinska delavka je del več strateških dokumentov 

Sama formalizacija poklicnega profila mladinski delavec / mladinska delavka je predvidena tudi v 

Nacionalnem programu za mladino 2013 – 2022 (NPM), in sicer med ključnimi usmeritvami NPM 

(točka 1.3) in v prioritetnem podpodročju 8. Tudi v shemi Jamstvo za mlade se določeni ukrepi 

dotikajo tega področja. Poleg zagotavljanja kakovosti programov v mladinskem sektorju naj bi bil 

namen sheme namreč tudi olajšanje prehoda mladih na trg dela. Ustrezno priznavanje njihovih 

kompetenc (pridobljenih preko neformalnega in priložnostnega učenja) bi seveda k temu 

pripomoglo. Priznavanje neformalno in priložnostno pridobljenih znanj je bil tako ukrep že prve 

sheme JZM v letih 2014-2015, prav tako pa je ta ukrep vsebovan tudi v trenutni shemi JZM 2016-

2017. 

Ne gre pa spregledati niti do sedaj izraženih javnih podpor potrditvi NPK mladinski delavec / 

mladinska delavka predsednike vlade (strukturirani dialog, ki je 16.11.2016 potekal v Ljubljani) in 

ministrice za izobraževanje, znanost in šport (strukturirani dialog, ki je 8.11.2016 potekal v Novem 

mestu). 

Toda … 

Kljub vsem spodbudnim dejstvom pa predlog poklicnega standarda NPK mladinski delavec / 

mladinska delavka tudi po dveh sejah ni bil potrjen na pristojnem strokovnem svetu. Argumenti proti 

potrditvi, ki so bili predstavljeni na prvi seji strokovnega sveta, so neosnovani in napačni, kar sta 

ustrezno predstavila in obrazložila tudi predstavnika mladinskega sektorja, ki sta na seji sodelovala. 

Na drugo sejo strokovnega sveta pa predstavniki mladinskega sektorja nismo bili povabljeni.  

 
Spoštovani predsednik vlade, spoštovani ministrici,  
 
pozivamo vas, da nam posredujete vaše uradno stališče glede procesa sprejemanja NPK mladinski 
delavec / mladinska delavka. V kolikor obstajajo še kakšna vprašanja ali nejasnosti povezani s 
predlogom NPK, bomo na njih z veseljem odgovorili.  
 
Prosimo vas, da nam vaše stališče posredujete najkasneje do 1. decembra 2016, saj je naslednja 
seja strokovnega sveta, ki naj bi ponovno obravnavala predlog NPK mladinski delavec / mladinska 
delavka, napovedana za 9. december 2016. V mladinskem sektorju si želimo, da so pred naslednjo 
sejo znana uradna stališča obeh ministrstev in predsednika vlade glede predloga, ter razčiščena še 
kakršnekoli druge nejasnosti. 
 
Prosimo vas, da nam stališča posredujete na mladinskidelavec@gmail.com.  
 
Za vaš odziv se vam že vnaprej zahvaljujemo.  
 

 

S spoštovanjem,   

Organizacije v mladinskem sektorju: 

mailto:mladinskidelavec@gmail.com


 Socialna akademija – zavod za izobraževanje, raziskovanje in kulturo 

 Sindikat Mladi plus  

 ONEJ – društvo prekmurske pobude 

 Zavod Voluntariat 

 MISSS – Mladinsko informativno svetovalno središče Slovenije 

 Mladinski center Prlekije, združenje NVO, so. p. 

 Zavod Salesianum 

 Mobin, zavod za mobilnost in informiranje mladih 

 Mladinska zveza Brez izgovora Slovenija 

 Zveza slovenske podeželske mladine 

 Mreža MaMa 

 Zveza tabornikov Slovenije, nacionalna skavtska organizacija 

 Zavod Nefiks 

 Zavod za podporo civilnodružbenih iniciativ in multikulturno sodelovanje Pekarna 

Magdalenske mreže Maribor 

 Mladinski center Krško 

 Mladinski center Trbovlje 

 Javni zavod Mladi zmaji - Center za kakovostno preživljanje prostega časa mladih 

 Društvo Center za pomoč mladim – CPM 

 Zavod za podjetništvo, turizem in mladino Brežice / Mladinski center Brežice 

 Mladinski center Zagorje ob Savi 

 Mladinski center Dravinjske doline, zavod za razvoj kreativnosti, inovativnosti in socialnega 

podjetništva Slov. Konjice 

 Ljudska univerza Ormož 

 Javni zavod za kulturo, mladino in šport Litija, Mladinski center Litija 

 Zavod za šport, turizem in prosti čas Sežana (Mladinski center Podlaga) 

 IRDO – Inštitut za razvijanje družbene odgovornosti 

 Združenje slovenskih katoliških skavtinj in skavtov 

 Društvo mladinski ceh 

 Slovenska demokratska mladina 

 Mladinska komisija Planinske zveze Slovenije 

 Mladinski center Nova Gorica 

 Mladinski center Bit 

 Mladinski center Idrija 

 Center interesnih dejavnosti Ptuj 

 ŠKTM Radlje ob Dravi 

 Celjski mladinski center 

 Zavod za šport Jesenice 

 Kulturno izobraževalno društvo Pina 

 Zavod O, zavod škofjeloške mladine 

 KUD Pozitiv – DIC, Ljubljana 

 Cerkljanski mladinski alternativni klub, C.M.A.K. Cerkno 

 KŠTM Sevnica 



 Masovna – zavod neinstitucionalne kulture 

 Center za mladinsko kulturo Kočevje 

 Mladinski center Hrastnik 

 ŠKUC 

 Center za mlade Domžale 

 Razvojna agencija Kozjansko 

 LokalPatriot – Mladinski klub DNŠ 

 Mladinski center Dravograd 

 MKC Maribor 

 Skupnost katoliške mladine 

 Društva Študentski, mladinski in otroški center Laško 

 MOVIT Zavod za razvoj mobilnosti mladih, Ljubljana 

 Zavod Mladinski center Kotlovnica Kamnik 

 Tipovej, Zavod za ustvarjalno družbo 

 Zavod Ypsilon 

 Mladinski svet Slovenije 

 


