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

	

Spoštovane	članice	in	člani	strokovnega	sveta	RS	za	poklicno	in	strokovno	izobraževanje!	

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	(3.	člen	Zakona	o	
javnem	interesu	v	mladinskem	sektorju).	

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	in	strokoven		

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	tudi	del	trenutni	shemi	JZM	2016-2017.	

Ne	gre	pa	spregledati	niti	do	sedaj	izraženih	javnih	podpor	potrditvi	NPK	mladinski	delavec	/	mladinska	
delavka	predsednika	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.	Razlogi	za	nesprejetje,	ki	so	
bili	 predstavljeni	 na	 prvi	 seji	 strokovnega	 sveta,	 niso	 bili	 utemeljeni,	 strokovnost	 predloga	 pa	 sta	
predstavnika	mladinskega	sektorja	in	člana	strokovne	skupine	za	pripravo	NPK		dodatno	podkrepila	na	
seji	strokovnega	sveta.	Na	drugo	sejo	strokovnega	sveta	pa	predstavniki	URSM	in	mladinskega	sektorja	
nismo	bili	povabljeni.		

Ker	nas	zanima,	kje	tičijo	razlogi	za	nesprejetje	predloga,	smo	za	stališče	povprašali	tudi	predstavnike	
odločevalcev,	Ministrstvo	 za	 izobraževanje,	 znanost	 in	 šport,	Ministrstvo	 za	 delo,	 družino,	 socialne	
zadeve	in	enake	možnosti	ter	predsednika	vlade,	saj	smo	želeli,	da	nam	tudi	uradno	izrazijo	njihovo	
stališče,	kljub	temu,	da	so	v	javnosti	nekateri	izmed	njih	že	podprli	oblikovanje	NPK	ter	nam	obljubili,	
da	bodo	naredili	vse,	kar	je	v	njihovi	moči,	da	se	postopek	strokovnega	presojanja	čim	prej	opravi.	Do	
sedaj	smo	pridobili	le	stališče	MIZŠ,	katerega	odgovor	vam	pošiljam	v	vednost	in	je	priložen	v	priponki.		

Mladinski	 sektor	 že	 več	 let	 dela	 na	področju	priznavanja	 neformalno	pridobljenih	 znanj	 in	 izkušenj	
mladinskih	 delavcev,	 kar	 je	 tudi	 namen	 NPK.	 Ustanovljena	 je	 bila	 posebna	 skupina	 s	 široko	
zastopanostjo,	v	kateri	so	sodelovali	predstavniki	mladinskih	organizacij	in	organizacij	za	mlade,	ki	je	v	
sodelovanju	s	CPI	pripravila	poklicni	standard	in	katalog	za	NPK	in	proces	pripeljala	do	končne	točke.		

Strokovni	svet	je	imel	to	točko	že	dvakrat	na	dnevnem	redu,	a	je	predsednik	prvič	odločanje	prestavil	
z	argumentom	dodatnega	posvetovanja,	drugič	pa	umaknil	z	dnevnega	reda.	Zavedamo	se	avtonomije	
organa,	 vendar	 menimo,	 da	 je	 ravno	 zaradi	 zagotavljanja	 večje	 strokovnosti	 pri	 sprejemanju	 te	
odločitve,	 potrebno,	 da	 se	 pomisleke	 in	 argumente	 proti	 razjasni.	 V	 kolikor	 obstajajo	 strokovni	
argumenti	 proti,	 smo	 jim	 pripravljeni	 prisluhniti.	 Vendar	 pa	 pričakujemo	 tudi,	 da	 se	 prisluhne	
argumentom	za	sprejem	s	strani	mladinskega	sektorja	in	strokovnjakov	s	tega	področja.		

Pri	tem	bi	še	enkrat	radi	opozorili	na	določena	področja,	ki	so	se	izpostavljala	kot	pomisleki	ter	podali	
jasno	in	strokovno	razlago.		

1. Predlog	 za	 potrditev	 NPK	 je	 smiseln	 z	 vidika	 samega	 namena	 NPK,	 tj.	 ovrednotenje	 in	
potrditev	spretnosti	in	znanj	pridobljenih	v	neformalnem	učnem	okolju.	



	
2. Dosedanje	gradivo	 je	strokovno	 in	kakovostno,	saj	 je	priprava	 le	 tega	vključevala	strokovno	

usposobljeno	skupino	za	pripravo	NPK.	Prav	tako	to	delo	predstavlja	rezultat	posvetovanja	in	
aktivne	participacije	večine	akterjev,	ki	delujejo	v	polju	mladinskega	dela.	

	
3. Predlagani	NPK	je	postavljen	na	takšno	zahtevnostno	raven,	ki	omogoča	načrtno,	kakovostno,	

varno	in	v	razvoj	kompetenc	za	ustrezno	podporo	mladim	usmerjeno	delovanje	mladinskih	
delavcev.	

	
4. Ponuja	 možnost	 za	 pridobitev	 kvalifikacije	 (v	 duhu	 profesionalnega	 razvoja)	 in	 jo	 ne	

predpostavlja	kot	pogoj,	kar	pomeni	da	se	ne	uvaja	regulacije	prostovoljstva	ali	mladinskega	
dela.	
	

5. Predlog	omogoča:	
-	osebno	rast	in	napredovanje	mladinskih	delavcev	(ne	v	smislu	dviga	izobrazbene	ravni,	pač	
pa	njihove	profesionalnosti	delovanja)	ter	njihovo	zaposlovanje;	
-	 mladinskim	 delavcem	 s	 pridobljenim	 NPK	 omogoča,	 da	 dejavnosti	 mladinskega	 dela	
opravljajo	na	višjem	kakovostnem	nivoju.	

	
6. Pomembno	je	tudi	poudariti,	da	mladinsko	delo	ni	možno	enačiti	s	prostovoljstvom,	čeprav	je	

del	mladinskih	delavcev,	 zaradi	narave	mladinskega	dela	ali	načina	delovanja	organizacij,	 ki	
sodelujejo	na	 tem	področju,	 prostovoljcev.	 Posledično,	 Zakon	o	prostovoljstvu	 in	beleženje	
znanj	pridobljenih	pri	opravljanju	prostovoljskega	dela	ne	omogoča	ovrednotenja	in	potrditve	
spretnosti	in	znanj,	kot	to	velja	za	NPK.	
	

	

Pozivamo	vas,	da	nam	omogočite,	da	smo	na	naslednji	seji	prisotni	tudi	predstavniki	mladinskega	
sektorja	in	Urad	RS	za	mladino	ter	imamo	na	sami	seji	možnost	razjasniti	vsa	morebitna	vprašanja,	
ki	se	še	pojavljajo	oz.	v	tem	trenutku	preprečujejo	sprejem	NPK.		

V	poslovniku,	ki	opredeljje	vaše	delo	tudi	piše,	da	so	seje	sveta	javne,	nadaljevanje	22.	člena	pa		tudi	
pravi:	“Svet	o	svojih	odločitvah,	mnenjih	in	predlogih	obvešča	strokovno	in	širšo	javnost.	“	Z	namenom,	
da	celotni	mladinski	sektor	lahko	pozna	vsebino	vaše	odločitve	in	argumentacijo	tako	pozivamo,	da	so	
predstavniki	mladinskega	sektorja	na	seji	prisotni	in	da	se	v	zapisnik	seje	zapiše	rezultate	glasovanja,	
na	način,	da	je	jasno,	kdo	je	kako	glasoval	ter	obrazložitev	glasov	oz.	argumente,	ki	bodo	izpostavljeni	
v	razpravi.		

Verjamemo,	da	je	strokovnost	tista,	ki	je	potrebna	pri	tej	presoji,	zato	ne	dvomimo,	da	bomo	skupaj	
razčistili	 vsa	 morebitna	 vprašanja,	 nanje	 podali	 odgovore	 in	 vam	 s	 tem	 olajšali,	 da	 odgovorno	
sprejmete	pravo	odločitev.		

Lep	pozdrav	

Matej	 Cepin,	 Tadej	 Pugelj,	 Borut	 Cink	 in	 Tea	 Jarc	 (člani	 strokovne	 skupine,	 ki	 je	 pripravljala	 NPK	
mladinski	delavec/		mladinska	delavka)	



	


