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DELOVNI NAČRT STROKOVNE SKUPINE ZA VKO V LETU 2019 
 

Naloge Aktivnosti Časovni termin Spremljava 

 
Medsebojno informiranje, 
povezovanje in usklajevanja 
dela med člani skupine 
 
 

 sodelovanje na FB skupnosti 

 sestanki skupine VKO 

 poročanje novosti uredniku spletne strani 
www.vkotocka.si.  

 usklajevanje področja VKO z delom 
posameznih javnih zavodov in ministrstev 

 seznanjanje s projekti s področja VKO, 
oblikovanje pobud in aktivno vključevanje v 
pobude 

 Seznanitev skupine z izvajanjem VKO na 
področju višjega strokovnega 
izobraževanja 

 Seznanitev z implementacijo rezultatov 
projekta GOAL in z nadaljnjimi aktivnostmi 
 

Januar: potrditev 
predloga 

nagovorjenih ciljnih 
skupin s povabilom 

v skupino na FB  
Moderiranje 

skupine: celo leto   
 

vse leto 

 

http://www.vkotocka.si/
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Naloge Aktivnosti Časovni termin Spremljava 

 
Zagotavljanje in spremljanje 
kakovosti storitev VKO 
 

 Prevod knjige »Enhancing the Quality of 
Career Guidance in Secondary Schools« 

 Sodelovanje s skupino za kakovost pri 
MIZŠ (OPK) 

 aktivno vključevanje v razvoj sistema 
kakovosti 

 nudenje podpore pri implementaciji 
smernic za delo posameznih resorjev 

 
vse leto 

 

Sodelovanje na strokovnih 
dogodkih na temo VKO 

 pomoč pri oblikovanju programa za 
posvete šolskih svetovalnih delavcev za 
leto 2019 

jesen  

  aktivno odzivanje na aktualne dogodke in 
vključevanje v okviru delovnih nalog 
članov skupine (npr. srečanje z ravnatelji, 
strokovnimi delavci, študenti, sejem 
informativa…) 

vse leto Vključenost na izobraževalnem 

sejmu Informativa in arena 

mladih 

Sodelovanje v okviru 

Evropskega tedna poklicnih 

spretnosti 

Sodelovanje z DKOS in ZRSZ 

Spremljanje, preučevanje in 
strokovna podpora 
oblikovalcem politik na 
področju VKO 

 

 Sodelovanje pri pripravi Bele knjige 2019 

 
vse leto  
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Naloge Aktivnosti Časovni termin Spremljava 

 Sodelovanje pri pripravi ESS OP 2021 - 
2027 

 pregled realizacije priporočil na področju 
VKO 

 priprava izhodišč za ugotavljanje potrebe 
po strategiji VKO (razlogi zakaj bi bila 
strategija potrebna)  

 sodelovanje na področju razvoja in 
implementacije karierne platforme ter 
ostalih instrumentov iz nabora ukrepov 
razvoja človeških virov S4  informiranje 
strokovnih svetov in drugih deležnikov 

Spremljava projektov s 
področja VKO 

 Redno spremljanje evidentiranih projektov 

 Polletno posodabljanje tabele 
evidentiranih, potrjenih projektov 
povezanih s področjem VKO 

Vse leto  

Seznanjanje z delom EU na 
področju VKO 

 skladno z iniciativami EU 

 spremljanje delovanja mreže CareersNet  
 

 
vse leto 

 

 

Seznanjanje ciljnih javnosti z 
aktivnostmi strokovne 
skupine za VKO in pomenu 
področja VKO 

 najmanj en sestanek letno s predstavniki 
zbornic in drugimi socialnimi partnerji 

 

Marec/ vse leto  
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Naloge Aktivnosti Časovni termin Spremljava 

 
 

 
 


