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Zadeva: POROČILO O DELU STROKOVNE SKUPINE ZA VSEŽIVLJENJSKO KARIERNO ORIENTACIJO
(VKO) ZA LETO 2018
Spoštovani g. Minister,
Člani Strokovne skupine za VKO vas seznanjamo z izvedenimi aktivnostmi v letu 2018 v naslednjem
POROČILU O DELU
STROKOVNE SKUPINE ZA VSEŽIVLJENJSKO KARIERNO ORIENTACIJO (VKO)
Strokovna skupina za VKO je bila ustanovljena s sklepom ministra za šolstvo in šport, št. 54212-1/2007/5
z dne 29.12.2008, nadaljnje delovanje skupine in članstvo pa s sklepi, št. 023-14/2014/2 z dne 21.2.2014,
št. 24-14/2014/3 z dne 14.10.2015 in št. 24/14/2014/16 z dne 14.1.2019. Poimenski seznam članov in
naloge skupine so opredeljene v sklepih, ki so priloge tega poročila.
V letu 2018 so naloge Strokovne skupine za VKO (v nadaljevanju Skupina za VKO) potekale v skladu z
Delovnim načrtom za leto 2018. Realizirane so bile vse naloge, kar je prikazano v spodnji preglednici.
Poročilo so pripravili člani skupine za VKO.
Skupina za VKO, na podlagi dela v preteklem letu, predlaga odločevalcem kot prednostno nalogo v letu
2019 pripravo strategije VKO, ki bo jasno pokazala, kako in kje karierna orientacija podpira doseganje
različnih usmeritev in cilje iz Strategije razvoja Slovenije 2030 in drugih strateških usmeritev na področju
izobraževanja, trga dela in razvoja gospodarstva. Skupna strategija VKO je potrebna prav zato, da se
doseže koherentnost v načrtovanju in izvajanju VKO v izobraževanju, delu in gospodarstvu.
Naloge in načrtovane aktivnosti
Medsebojno informiranje,
povezovanje in usklajevanja dela
med člani Skupine za VKO

Izvedene aktivnosti
V letu 2018 je bilo 6 sestankov Skupine za VKO (zapisniki so
dostopni
https://www.vkotocka.si/strokovna-skupina/zapisnikisestankov/#top). Člani so se medsebojno informirali o ključnih
aktivnostih in skupnem sodelovanju:
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zaključki projekta Erasmus + (KA3) GOAL (Guidance
and Orientation for Adult Learners);
projekt karierna platforma;
projekt ASI – aktivno staranje delovne sile;
spletna stran VKO Točka.


Smernice in standardi za
zagotavljanje
kakovosti storitev VKO
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Skupina za VKO je sodelovala na:
 posvetih šolskih svetovalnih delavcev;
 izobraževalnem sejmu Informativa 2018;
 evropskem tednu poklicnih spretnosti;
 posvetih OECD in MIZŠ za pripravo Strategije razvoja in
uporabe spretnosti;
 okrogli miza Šole za ravnatelje o distinkciji med
profesionalnim in kariernim razvojem;
 konferenci »Ko bom velik bom«, so jo soorganizirali
skupaj z ZRSZ in DKOS2.
Skupina za VKO je:
 z MDDSZ sodelovala pri pripravi projekta regijskih
kariernih centrov za mlade;
 oblikovala delovno skupino za pripravo utemeljitev,
zakaj Slovenija potrebuje Strategijo VKO.
 Skupina za VKO je dvakrat ažurirala bazo projektov s
področja VKO, kot izhodišče za različne aktivnosti.
Baza projektov je dostopna na VKO Točki, predlagana
je nadgradnja , da bodo projekti VKO prikazani na
uporabniku bolj prijazen način.
Skupina za VKO se je informirala o:




Ozaveščanje ciljnih javnosti o
delovanju Strokovne skupine za
VKO in pomenu področja VKO

1

Ni povratnih informacij na predlog kazalnikov za področje
VKO, posredovanih v 2017 Mateji Brejc, Gašperju
Cankarju in Tatjani Krapše.
Potekala je implementacija Medresorskih smernic na
področju zaposlovanja (ZRSZ1). V enajstih organizacijah
se je v skladu z Medresorskimi smernicami popisalo
izvajanje VKO.
Strokovna skupina je podprla prevod priročnika
Izboljšanje kakovosti karierne orientacije v srednjih
šolah.




usmeritvah novo nastale mreže CareersNet
http://www.cedefop.europa.eu/en/events-andprojects/networks/careersnet;
predlogu EU za sodelovanje med javnimi zavodi za
zaposlovanje in izobraževalnim sektorjem;
delovanju združenja IAEVG3 in članstvu DKOS v tem
združenju.
Konferenca »Ko bom velik bom«;
nagradni natečaj »Vem, kam grem« za učence osnovnih
šol;

ZRSZ: Zavod RS za zaposlovanje
DKOS: Društvo za karierno orientacijo
3
IAEVG: The International Association for Educational and Vocational Guidance
2
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Izpostavljene teme tega leta:
Konferenca »Ko bom velik bom«:
https://www.vkotocka.si/novice/odlicna-udelezba-na-konferenci-ko-bom-velik-a-bom/
Skupina za VKO je bila skupaj z ZRSZ (projekt NKT VKO4) in DKOS soorganizator konference, namenjene
strokovni javnosti. Člani Skupine za VKO so sodelovali pri vsebinski pripravi konference, iskanju
predavateljev in pripravi materialov. Na plenarnem delu konference z 250 udeleženci je predsednik
predstavil Skupino za VKO, njene zadolžitve in nekatere dosežke. Konferenca je prispevala k razvoju
stroke in k promociji Skupine za VKO.
Imenovanje delovne skupine za utemeljitev potrebe po Strategiji:
Delovna skupina bo za oblikovalce politik pripravila utemeljitev za potrebo po skupni strategiji VKO, saj
mora eno od ministrstev prevzeti vlogo predlagatelja. Skupna strategija VKO je potrebna zato, da se
preseže delitev dejavnosti med izobraževanjem, delom in gospodarstvom. Strategija naj pokaže, da je
VKO pomembna v vseh življenjskih obdobjih posameznika, hkrati pa vpliva na izboljšanje gospodarske
rasti v državi (učinkovitost zaposlenih rezultira v učinkovitosti gospodarstva). VKO je pomemben element
Strategije pametne specializacije, ki predstavlja osrednji strateški in hkrati izvedbeni načrt za prehod
Slovenije v visoko produktivno gospodarstvo.
Dodaten argument za pripravo Strategije VKO je v tudi v tem, da smiselna, ker smo vstopili v pripravo
novega 7 letnega evropskega ciklusa in posledično v pripravo Operativnega programa 2021 – 2027.
Mnenja smo, da bo s pripravljeno Strategijo VKO in želimo da se možno cilje doseže s sestavljanjem delov
v vnaprej zamišljeno celoto, ki jo soustvarijo vsa ministrstva in ne uveljavljanjem parcialnih rešitev.
Delovna skupina pripravlja utemeljitev in pregled tujih primerov.
Spletna stran VKO Točka:
https://www.vkotocka.si/strokovna-skupina/program-dela/#toggle-id-3
Spletno stran je namenjena strokovni javnosti. Za svetovalce ponuja gradiva in pripomočke, ki jih
potrebujejo za delo s strankami in lasten strokovni razvoj, ter obvestila o novostih in izobraževanjih.
Odločevalcem pa VKOTočka zagotavlja spremljanje dogajanja na področju VKO doma (delo Skupine za
VKO) in v tujini (dogodki, priporočila, strokovne usmeritve).
Sodelovanje med javnimi zavodi za zaposlovanje in ustanovami izobraževalnega sektorja:
file:///C:/Users/StBucar/Downloads/PES-2017-AP14-PositionPaper-HD.pdf
V tujini se krepi sodelovanje med področjem izobraževanja ter trga dela in gospodarstva, saj se je utrdilo
spoznanje, da kompetence prihodnosti lahko načrtujeta in zagotovita le oba sektorja skupno.
Mreža javnih zavodov je sprejela priporočila o sodelovanju z izobraževalnimi ustanovami, ki zajemajo:
1.
priporočila za zavode za zaposlovanje in izobraževalni sektor,
2.
prave in ažurne informacije,
3.
karierno orientacijo in individualno svetovanje,
4.
namestitev in dodatno podporo mladim,
5.
podpora načrtovanju izobraževanja s koristnimi informacijami o trgu dela.

dr. Miha Lovšin
Predsednik Strokovne skupine za VKO
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NKT VKO: projekt Razvoj storitev VKO in nadaljnja krepitev nacionalne koordinacijske točke za VKO
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V VEDNOST:
Mag. Andrej Sotošek, direktor, Andragoški center Slovenije,
Mag. Bojan Suvorov, direktor, Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko,
Elido Bandelj, direktor, Center RS za poklicno izobraževanje,
Elvira Šušmelj, generalna direktorica, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport,
Dr. Igor Papič, rektor, Univerza v Ljubljani,
Irena Kuntarič Hribar, direktorica, Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS,
Marko Drofenik, generalni direktor, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo,
Mitja Bobnar, v. d. direktorja Direktorata za trg dela in zaposlovanje, Ministrstvo za delo, družino, socialne
zadeve in enake možnosti,
Mavricija Batič, generalna direktorica, Zavod RS za zaposlovanje,
Maja Mihelič Debeljak, direktorica Urada za razvoj in kakovost izobraževanja, Ministrstvo za izobraževanje,
znanost in šport,
Dr. Vinko Logaj, direktor, Zavod RS za šolstvo, in
Dr. Vladimir Korošec, direktor, Šola za ravnatelje
Alojz Razpet, predsednik Skupnosti VSŠ.

PRILOGE:
Sklep o imenovanju Strokovne skupine za vseživljenjsko karierno orientacijo
Sklep o dopolnitvi Sklepa o imenovanju Strokovne skupine za vseživljenjsko karierno orientacijo
Priročnik Vodenje kariere – priročnik za ravnatelje (http://solazaravnatelje.si/ISBN/978-961-698920-6.pdf)
Zaključki projekta Erasmus + (KA3) GOAL – Svetovanje odraslim v izobraževanju
(https://isio.acs.si/datoteke/goal/GOAL_brosura_splet.pdf)
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