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Krepitev kompetenc strokovnih delavcev na področju vodenja inovativnega vzgojno-
izobraževalnega zavoda v obdobju od 2018 do 2022 
 

Tema/vsebinsko področje: Vseživljenjsko učenje 
 
 

Povabilo k aktivnemu sodelovanju  

 
 

Spoštovani kolegi in kolegice, 

 

21. Prispevki strok za svetovalno delo v praksi bodo potekali 15. in 16. aprila 2020 v 

Kongresnem centru Thermana Laško z naslovom Karierna orientacija v luči sodobnih 

spoznanj. Rdeča nit konference je povezovanje znanja, spretnosti in veščin pri karierni vzgoji 

in kariernem svetovanju mladim. Na konferenci bodo sodelovali priznani domači in tuji 

strokovnjaki, ki se ukvarjajo s karierno orientacijo v praksi in raziskovalno.  Aktivno vlogo boste 

imeli tudi šolski svetovalni delavci in karierni svetovalci iz drugih inštitucij.  Konferenca bo 

obsegala plenarna predavanja, predavanja v sekcijah, predstavitev primerov prakse z 

diskusijo, delavnice ter okrogle mize.  

 

Vabimo vas, da se konference aktivno udeležite. V prispevkih bomo naslavljali naslednje teme:   

 

- karierna orientacija kot stroka -  raziskave in razvoj, teorije in modeli, orodja in 

pripomočki, smernice kakovosti, razvoj novih digitalnih tehnologij in njihov vpliv 

- karierna orientacija na prehodih – iz osnovne v srednjo šolo ter na fakulteto, iz šole 

v zaposlitev, primeri prakse, karierni centri, KO za nadarjene in za mlade iz drugih 

kulturno jezikovnih okolij,  učence, dijake in študente s posebnimi potrebami 

- svet dela in poklici prihodnosti – kaj potrebuje gospodarstvo, kompetence za delo v 

sodobnih tehnoloških okoljih, oblike novih zaposlitev,  

- svetovalni proces v kariernem odločanju – komunikacija, tehnike individualnega 

svetovanja, motivacijski intervju, metode in tehnike skupinskega svetovanja,  

- karierni razvoj svetovalcev – skrb za profesionalno rast, obvladovanje stresa in skrb 

za dobro počutje, tehnike samouravnavanja, čuječnost, supervizija in kovčing. 

 

Vabimo vas k oddaji povzetka prispevka, ki bo v okviru predavanj ali delavnic ter k prijavi na 

konferenco, ki je že odprta v KATIS-u (pot KATIS 2019/20 – Katalog programov – Programski 

sklop ESS Projektni programi – Tematski sklop ESS Krepitev kompetenc na področju vodenja 



inovativnega javnega zavoda 2018 do 2022) direktni link  

https://paka3.mss.edus.si/Katis/KatalogProgramov.aspx).   

Povzetki bodo objavljeni v zborniku, ki bo v elektronski obliki. Konferenca bo mednarodna zato 

ga napišite tudi v angleškem jeziku. 

 

Povzetke v obliki Wordovega dokumenta pošljite najkasneje do ponedeljka, 10. 2. 2020 na 

elektronski naslov: brigita.rupar@zrss.si. 

 

Z vsemi pomembnimi in potrebnimi informacijami v zvezi s konferenco vas bomo sproti 

seznanjali. 

 

Lep pozdrav.  

 

                                                                                      dr. Brigita Rupar  
                                                                                      Vodja programskega odbora konference 
 
 

Naslov prispevka 

Naslov prispevka v angleškem jeziku 

Ime in priimek avtorja oz. avtorjev:  

Elektronski naslov avtorja oz. avtorjev: 

Institucija/organizacija s katere prihaja avtor oz. avtorji: 

Povzetek  

V povzetku jedrnato in jasno povzemite vsebino/bistvo celotnega prispevka. Vsebuje naj namen in 
glavne ugotovitve. Izogibajte se splošnim zapisom/trditvam. Povzetek naj sestavlja največ 300 besed 
in naj bo zapisan v 1./3. osebi. V besedilu naj bodo viri (reference) označeni s priimkom 
avtorja/avtorjev in letom izdaje v obliki: (Kolar, 2010); itd. 
 
V primeru povzetka delavnice zapišite metode in oblike dela, ki jih boste vključili v izvedbo in koliko 
časa okvirno potrebujete.  
 
Povzetek v angleškem jeziku 
 
Za citiranje in navajanje virov uporabljajte APA standarde. 
 

➔ Dodatna navodila  

● Avtor z oddajo povzetka potrjuje, da je le-ta napisan v slovenskem knjižnem jeziku, da upošteva 

pravopisno in slovnično normo, da je izvirnik, da ni protipraven v Republiki Sloveniji in da ne krši nobenega 

avtorskega dela ali druge lastninske pravice.  

● Avtor dovoljuje javno objavo povzetka in prosojnic predstavitve prispevka.  

 
 
 
 
 

https://paka3.mss.edus.si/Katis/KatalogProgramov.aspx
mailto:brigita.rupar@zrss.si


English summary 
 
 

Title of the paper  
 
Author's first and last name 
 
Email address of the author  
 
Institution / organization from which the author comes: 
 
Summary 
 
Summarize clearly the content / essence of the entire paper. It should contain the purpose 
and the main findings. Avoid general notation / assertion. The abstract should be a maximum 
of 300 words. References should be indicated in the text by the author’s surname and year of 
publication in the form: (Kolar, 2010). 
 
In the case of a workshop summary, write down the methods and forms of work that you will 
include in the implementation and approx how much time you need for it. 
 
 
Use APA standards to cite and cite source 
 
 
Please send the summary by February 10th 2020 to the email: brigita.rupar@zrss.si  

 
 
 
 
Ljubljana, 18.12.2019 
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