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Ljubljana, 16. 5. 2018

Predlog

Državni svet Republike Slovenije je na 7. seji 16. 5. 2018, v skladu z 98. členom
Poslovnika Državnega sveta (Uradni list RS, št. 70/08, 73/09, 101/10, 6/14 in 26/15),
obravnaval vprašanji državnega svetnika Tomaža Horvata glede neodobritve vpisnih
mest za program kozmetičnega tehnika za severno-primorsko regijo ter na podlagi
prvega odstavka 56. člena Zakona o Državnem svetu (Uradni list RS, št. 100/05 UPB1 in 95/09-odl. US in 21/13-ZFDO-F) sprejel naslednji
S K L E P:
Državni svet Republike Slovenije podpira vprašanji državnega svetnika Tomaža
Hrovata in Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport ter Zavodu Republike
Slovenije za zaposlovanje predlaga, da vprašanji proučita in nanju odgovorita.
Vprašanji državnega svetnika Tomaža Horvata se glasita:
Zakaj Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport ni odobrilo vpisnih mest
za program kozmetičnega tehnika za severno-primorsko regijo kljub
povpraševanju in izpolnjevanju zahtevanih kadrovskih in materialnih pogojev?
Zakaj Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport oz. Zavod Republike
Slovenije za zaposlovanje več ne objavljata seznamov deficitarnih oz.
suficitarnih poklicev?
Obrazložitev:
Avgusta 2015 je Ljudska univerza Nova Gorica (v nadaljevanju: LUNG) prejela
odločbo o vpisu v razvid za program Kozmetični tehnik. Za pridobitev možnosti vpisa
v nov program je bilo vloženega veliko truda, poskrbeti je bilo treba za vse ustrezne
kadrovske in materialne pogoje za izvedbo programa.
Predvidenih je bilo 30 vpisnih mest, a zaradi odločitve Ministrstva za izobraževanje,
znanost in šport, da v novih suficitarnih programih ne odobrijo vpisnih mest, kljub
povpraševanju in želji ljudi do zdaj na LUNG še niso mogli izvajati tega programa.
Pravih podatkov o tem, kateri poklici so suficitarni, ni več. Zavod Republike Slovenije
za zaposlovanje (v nadaljevanju: ZRZS) že vrsto let ne pripravlja več seznama

deficitarnih poklicev, saj delodajalci izven javnega sektorja, ki zakonsko niso
obvezani objavljati prostih delovnih mest na ZRSZ, objavo prostega delovnega
mesta lahko zagotovijo sami. Po zadnjih podatkih za Območno službo Nova Gorica
so delodajalci pri dobri polovici razpisanih prostih delovnih mest želeli objavo, pri
okrog 46 % pa ne. Z ukinitvijo zakonske obvezne objave prostega delovnega mesta
na ZRSZ so izgubili pregled nad vsemi prostimi delovnimi mesti, iz katerih so, ob
upoštevanju stanja v evidenci brezposelnih oseb in razmer na lokalnem trgu dela,
pripravljali seznam deficitarnih in suficitarnih poklicev.
Za vpis v razvid za ta program so se na LUNG odločili zaradi velikega zanimanja za
poklic kozmetični tehnik, ki so ga zaznali tako v svojem svetovalnem središču ISIO,
ob številnih telefonskih klicih in osebnem povpraševanju za izvedbo programa na
LUNG. V severno-primorski regiji tega programa ne izvaja nihče.
Program kozmetični tehnik – izobraževanje odraslih izvajajo samo v Srednji šoli
Izola, tako da zainteresirani kandidati severno-primorske regije nimajo možnosti
izobraževanja in pridobitve tega poklica.
Za ta poklic se zares odločajo kandidati, ki jih to delo veseli, ki že nekaj let čakajo, da
bi se vključili v izobraževanje v Novi Gorici. Pridobitev prvega oz. novega poklica bi
marsikomu nudila možnosti zaposlitve oz. samozaposlitve, nekaterim pa izpolnila
osebno željo po pridobitvi dodatnih novih znanj za osebno rast.
V severno-primorski regiji je veliko povpraševanje tudi po kozmetičnih storitvah s
strani italijanskih gostov. Ti prihajajo v Slovenijo po nakupih, v igralnice, v gostinske
lokale ter se zaradi nižjih cen kozmetičnih storitev odločajo za obisk salonov v
Sloveniji. Prav tako se za obisk slovenskih kozmetičnih salonov odločajo številni tuji
gostje, ki so na oddihu v Hitovih igralnicah.
Številni udeleženci, ki se kot samoplačniki želijo izobraževati v programu kozmetični
tehnik in so trenutno na čakalnih listah, pričakujejo, da jim bo to v šolskem letu
2018/2019 omogočeno.
***
Državni svet Republike Slovenije predlaga Ministrstvu za izobraževanje, znanost in
šport ter Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje, da vprašanji proučita in v
skladu s četrtim odstavkom 98. člena Poslovnika Državnega sveta (Uradni list RS, št.
70/08, 73/09, 101/10, 6/14 in 26/15) nanju v roku 30 dni odgovorita.

2

