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Zadeva: Mnenje SOS na problematiko nezadostnih možnosti opravljanja strokovnega
izpita na področju vzgoje in izobraževanja
Spoštovane, spoštovani,
na osnovi prejetega vabila na 5. sejo Interesne skupine lokalnih interesov, ki bo v četrtek, 1.
marca 2018 k 1. točki Pobuda za obravnavo problematike nezadostnih možnosti opravljanja
strokovnega izpita na področju vzgoje in izobraževanja, vam v nadaljevanju posredujemo
mnenje Skupnosti občin Slovenije.
V Skupnosti občin Slovenije pozdravljamo pobudo po obravnavi problematike nezadostnih
možnosti opravljanja strokovnega izpita na področju vzgoje in izobraževanja v okviru komisij
Državnega sveta. Dejstvo je, da se je v preteklem obdobju gospodarske krize ukinilo tako
razpise za plačano pripravništvo kakor tudi volonterstko pripravništvo. S tem se je
vzpostavilo situacijo, v kateri je država sicer vlagala v izobraževanje posameznikov v
določenih poklicih (srednješolsko, visokošolsko oz. univerzitetno izobraževanje ter
prekvalifikacije na področju vzgoje in izobraževanja), vendar jim v določenem obdobju zaradi
umanjkanja pripravniških mest ni omogočila, da bi lahko na kakršenkoli način pridobili
osnovne pogoje za opravljanje strokovnega izpita. Ta pa je predpogoj za konkuriranje za
delovno mesto.
Tako je država sama povzročila porast števila brezposelnih v določenem segmentu in/ali
njihovo potegovanje za delovna mesta izven njihove izobrazbene strukture. Z razpisom »Prva
zaposlitev« je nastalo anomalijo resorno ministrstvo sicer poskusilo do neke mere popraviti.
Vendar pa število prispelih vlog kaže, da so potrebe večje, obenem pa bi želeli opozoriti na to,
da je starostna ciljna skupina bila do 29. leta. Volontersko pripravništvo je bilo ukinjeno leta
2014, prav tako ni bilo objavljenih nobenih razpisov za pripravništvo že toliko časa, da
potencialni kandidati zlahka presegajo omenjeno starostno mejo in ponovno nimajo možnosti
pridobiti pogoje za opravljanje dela v svojem poklicu.
Na tem mestu bi veljalo omeniti, da s številom brezposelnih oseb in njihovo starostjo iz tega
izobrazbenega segmenta, ki so vpisani v evidence Zavoda za zaposlovanje Slovenije (še) ne
razpolagamo, prav tako pa nismo seznanjeni s tem ali je iz evidenc razvidno, da osebe
razpolagajo z dokazili o ustrezni izobrazbi, vendar nimajo opravljenega strokovnega izpita.
Vsekakor bi analiza dejanskega stanja bistveno pripomogla k identifikaciji najbolj ustreznih
ukrepov.
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Tako bi morda z ustreznimi prilagoditvami in uskladitvami Kataloga programov javnih del in
določil Pravilnika o pripravništvu strokovnih delavcev na področju vzgoje in izobraževanja
lahko omogočili pridobitev ustreznih delovnih izkušen novemu segmentu ustrezno
izobraženih dolgotrajno brezposelnih, da bi lahko nastopili opravljanje strokovnega izpita.
Znano nam namreč je, da naj bi Ministrstvo za izobraževanje in šport v preteklosti že delno
upoštevalo pridobljene delovne izkušnje skozi program javnih del za izpolnjevanje pogojev za
opravljanje strokovnega izpita. Ni pa upoštevalo vseh, saj se v programih javnih del lahko
izvaja le tista opravila, ki pomenijo dopolnjevanje in podporo izvajalcu javnih del pri izvajanju
njegove dejavnosti, ne pa samostojnemu opravljanju dela.

Prav tako se že nekaj let izvaja program »Usposabljanje na delovnem mestu«, v katerega se
lahko vključijo brezposelne osebe v starosti 30 let in več, ki ustrezajo ciljni skupini javnega
povabila. Vključena oseba pod strokovnim vodstvom mentorja opravlja naloge, določene v
izbranem programu usposabljanja, z namenom pridobiti znanja, veščine, spretnosti in delovne
izkušnje na določenem delovnem mestu, ki ji bodo povečale zaposlitvene možnosti za
opravljanje teh ali podobnih del. Menimo, da je ukrep ustrezen in primeren zlasti za zgoraj
navedeno skupino. Žal pa lahko usposabljanje traja zgolj 2 meseca (enostavna, nezahtevna in
manj zahtevna delovna mesta) ali 3 mesece (zahtevna in bolj zahtevna delovna mesta), kar
ponovno ne zadostuje za pridobitev zadostnih izkušenj in pristop k strokovnem izpitu na
področju vzgoje in izobraževanja. Menimo, da bi s prilagoditvijo programa lahko dosegli tudi
želeno ciljno skupino.

Lep pozdrav,
Jasmina Vidmar, l.r.
Generalna sekretarka SOS
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