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Zapisnik Strokovne skupine za VKO dne 17. decembra 2018 

Prisotni: Miha Lovšin, Zlata Šlibar, Mateja Gornik Mrvar, Tatjana Ažman, Staša Bučar, Brigita Rupar, 

Katja Dovžak, Alicia Leonor Savli Miklavčič in Gorazd Jenko (k 5.točki). 

 

Dnevni red: 

1) Potrditev zapisnika  

2) Projekti VKO 

3) Poročilo o delu 2018 

4) Delovni načrt 2019 

5) Razno 

Ad.1 )  

V podpisovanju pri ministru za izobraževanje znanost in šport je Sklep imenovanja novih članov. S 

tem sklepom bo prenehalo članstvo: 

-          Meta Ponebšek, Javni sklad za razvoj kadrov in štipendije, 

-          Robert Rajšter, Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje, 

-          Marlen Skarlovnik, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, 

-          Irena Kuntarič Hribar, Ministrstvo za delo, družino socialne zadeve in enake možnosti 

-          Maja Krušič Šega, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. 

Na novo se imenujejo: 

-          Barbara Leder, Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije, 

-          Urška Bitenc, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, 

-          Lea Martič, Ministrstvo za delo, družino socialne zadeve in enake možnosti, 

-          Alicia-Leonor Sauli–Miklavčič, Skupnost višjih strokovnih šol Republike Slovenije, 

-          Zlata Šlibar, Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje, 

-          Ema Perme, Ministrstvo za izobraževanje znanost in šport. 

 

Zlata Šlibar poda informacijo: priporočila za sodelovanje Evropskih javnih zavodov za zaposlovanje z 

institucijami za šolsko mladino bodo najprej obravnavana na kolegiju ZRSZ spomladi 2019. Nato jih bo 

Miha Lovšin v imenu Strokovne skupine posredoval naprej, skladno z zapisnikom te skupine z dne 2. 

10. 2018. 

Sklep 1: Zlata Šlibar bo sledila, kako je z dinamiko priporočil za sodelovanje javnih zavodov z 

ustanovami, ki skrbijo za šolsko mladino. 

 

Predstavitev projekta Crocos, Talentcentruma in delavnic iz področja VKO bomo imeli na naslednji 

seji. V primeru, da Lea Martič ne bi mogla predstaviti delavnic, bodo to naredile kolegice iz ZRSZ. 

Razprava glede strategije VKO  

Razpravljali smo o smiselnosti in potrebnosti te strategije. Glede na napovedi aktualnega ministra za 

izobraževanje znanost in šport bo ustanovljena delovna skupina za pripravo nove Bele knjige. Naša 
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skupina bi morala imeti analizo stanja in strategijo VKO pripravljeno tako, da ju lahko vključimo v 

napovedano novo Belo knjigo. Strategija VKO pa je potrebna prav zato, da se preseže delitev 

dejavnosti med izobraževanjem, delom in gospodarstvom. 

Strategijo VKO Avstrije je Miha Lovšin predstavil na seji delovne skupine za izdelavo strategije. 

Naslednjič bo Brigita Rupar predstavila strategijo Finske, Saša Niklanovič pa strategijo Velike Britanije. 

Pogledali bomo še strategijo pametne specializacije, Jamstva za mlade, Strategijo Slovenije do 2030 

in druge. Utemeljitve za strategijo bo delovna skupina pripravila do februarja 2019, na sestanku cele 

skupine bi jih predstavili marca. 

 

Ad.2)  Opis projektov za 2018 (excellova tabela).  

Sklep 2:  Do naslednjega sestanka vsi naredimo revizijo projektov in dopolnimo tabelo, ki jo lahko 

urejamo vsi s klikom na to povezavo: 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1CEMvkFm8akFKqnpOKBfKEQkl6DeqJpQ5NqB9TBPbSL4

/edit?usp=sharing 

Ad.3) Poročilo o delu za 2018.  

Sklep 3: Poročilo v končni obliki pripravi Staša Bučar Markič in ga pošlje vsem članom v pregled do 

14. januarja 2019. Do naslednjega sestanka skupine mora biti izdelano v celoti, da ga lahko 

potrdimo.  

Ad.4) Delovni načrt za 2019.  

Kakovost ostane. Priročnik Ronalda Sultane o kakovosti in organizaciji karierne orientacije, ki ga bo 

Projekt NKT VKO (ZRSZ) prevedel v slovenski jezik, je na voljo v angleškem jeziku na povezavi 

http://myfutureproject.eu/wp-content/uploads/2018/09/Sultana.pdf.  

Sklep 4: Prevod priročnika R. Sultane vključimo kot nalogo skupine za 2019. 

Sodelovanje na strokovnih dogodkih VKO ostane. Združimo »Strokovno svetovanje pripravljavcem 

vsebin in razpisov« s »Spremljanjem in preučevanjem razvojnih politik in oblikovanje priporočil za 

oblikovalce politik in izvajalce aktivnosti«. Tu vključimo sodelovanje pri snovanju novega 

operativnega programa za obdobje 2021−2027 in snovanje nove Bele knjige. (Glej osnutek Načrta 

dela za leto 2019). Operativni program bo črpal vsebine iz Pametne specializacije, kjer se lahko naše 

vsebine  iz VKO vključijo. 

Združimo rubriki »Seznanjanje ciljih javnosti z aktivnostmi strokovne skupine« in »Družabna 

omrežja«. V rubriko Medsebojno informiranje, povezovanje in usklajevanje dela med člani skupine 

vključimo poročanje na VKO točko.  

Člane ponovno pozovemo, da pripravijo kratko predstavitev svojega dela za VKO točko. 

Sklep 5:  Miha vključi predlagane pripombe in pošlje osnutek Delovnega načrta 2019 vsem članom. 

Ad.5) Razno 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1CEMvkFm8akFKqnpOKBfKEQkl6DeqJpQ5NqB9TBPbSL4/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1CEMvkFm8akFKqnpOKBfKEQkl6DeqJpQ5NqB9TBPbSL4/edit?usp=sharing
http://myfutureproject.eu/wp-content/uploads/2018/09/Sultana.pdf
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- Mateja poroča, da sestanki s svetovalnimi delavci glede razpisa za vpis tečejo od 28. 1. do 1. 

2. 2019. Je nekaj novosti pri vpisu, ki jih bo predstavila Mateja glede vključitve dijakov z 

odločbami, ki morajo imeti vsaj 90 % potrebnih točk in še nekaj drugih novosti.  

Društvo svetovalnih delavcev bi želelo imeti svojo točko.  

Predlagamo tudi predstavitev Dneva slovenskega gospodarstva (GZS) in Obrtno pot in Ulico 

obrti (OZS, Božena Grmelj). 

Zlata predlaga, da se povabi dijake, ki so v programu vajeništva, ker svetovalni delavci 

premalo poznajo ta program. Pozovemo tudi ostale člane skupine, da do 4. januarja 

predlagajo Mateji Gornik Mrvar ključne novosti, ki bi jih želeli predstaviti na teh sestankih. 

 

- Tatjana poroča, da so zaključili delo v projektu Karierna kompetenca ravnateljev. Gradiva je 

dovolj za priročnik v nakladi 1000 izvodov. Dobili ga bodo vsi ravnatelji, izšel bo tudi v 

digitalni obliki.  

- DSKOS konferenca oktobra – gradiva so na VKO točki in sicer na tej povezavi: 

https://www.vkotocka.si/novice/odlicna-udelezba-na-konferenci-ko-bom-velik-a-bom/.  

- Gorazd Jenko poroča glede OP: oblikovana je skupina, narejen je načrt kako naj bi zadeva 

potekala. Po novem letu bo skupina začela delati.  

Na Norveškem bo potekala konferenca ICCDPP, največjega združenja odločevalcev politik za KO. 

Prijavljen je Miha Lovšin, iz ZRSZ in drugih institucij še ni nikogar. Pričakuje se country team. 

Strošek udeležbe je okvirno 2.000 eurov.  

Naslednji sestanek skupine je 13. ali 14. februarja 2019. Sledi sestanek  4. ali 5. aprila, med 10. in 

13. junijem, med 2. in 6. septembrom, od 4. do 8. novembrom in med 16. in 20. decembrom 

2019.  

Zapisala: Brigita Rupar   
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