
       

    

 
 

Datum: 13.6.2019 

 

Zapisnik skupine VKO dne 13.6.2019 

 

Prisotni: Miha Lovšin, Tatjana Ažman, Sašo Niklanovič, Vesna Zupan (KC UL), Zlata Šlibar, Ema Perme, 

Tanja Vilič Klenovšek, Staša Bučar. 

Odsotni: Maja Dizdarević, Katja Dovžak, Brigita Rupar, Lea Martič, Alicia- Leonor-Sauli- Miklavčič, 

Mateja Gornik Mrvar, Barbara Leder, Gorazd Jenko. 

Dnevni red: 
 

1. Potrditev zapisnika (10' - VSI) 
2. Ureditev pregleda aktivnosti VKO na nacionalnem nivoju (45' VSI) 
3. Poročilo Delovne skupine za izobraževanje odraslih pri Evropski komisiji (15' Ema Perme)  
4. Razno (15') 

 
 
Ad.1) Potrditev zapisnika  

Dopolnjena je 1 točka z osnovnimi podatki o mreži KROJ. Ugotavljamo, da ni realiziran sklep pod 

točko 3: Lea Martič ni poslala evalvacije VKO programov članom Strokovne skupine, v seznanitev in 

zgolj interno uporabo na skupini VKO.  

Ad.2) Ureditev pregleda aktivnosti VKO na nacionalnem nivoju  

Kako narediti metodologijo za prikazovanje in razvrščanje projektov VKO. V razpravi smo ugotovili: 

 Projekti, ki so v preglednici, so VKO projekti, ali pa taki, kjer se VKO pojavlja le v segmentih. 

 Projekti VKO so tisti, ki so vsebinsko skladni z definicijo VKO. 

 Kaj prikazujemo, ali le projekte, ali tudi redno dejavnost VKO naših ustanov.  

 Sedaj imamo v preglednici vse, dobro bi bilo v skupini potrditi, kateri sodijo v preglednico. 

 Projekti morajo biti navedeni tako, da koristijo končnemu uporabniku (izvajalcem). 

V nadaljevanju smo definirali možno metodologijo za prikazovanje projektov in sicer kot odgovore na 

naslednja vprašanja: 

 Kaj od navedenega v opisu projekta je VKO in kako se kaže? 

 Ali projekt zajema le eno dejavnost VKO (npr.ocenjevanje/assessment) ali vodenje kariere? 

 Ali je projekt namenjen le končnim uporabnikom, ali podpira tudi politiko? 

 Ali projekt vključuje tudi izobraževanja in za koga? 

 Ali projekt upošteva tudi kakovost? 

SKLEP 1: ta metodologija se premisli do naslednjega sestanka na katerem se bomo o njej dogovorili. 



       

    

 
 
SKLEP 2: V tabeli bomo prikazovali samo projekte, ki so izključno s področja VKO. 

SKLEP 3: Udeleženci današnjega sestanka, ki so  pripravljeni, naj naredijo en primer projekta po 

zgornji metodologiji. 

SKLEP 4: Po sprejeti metodologiji bomo vse nadaljnje predloge za vpis projektov najprej obravnavali 

na Strokovni skupini VKO in jih po potrditvi uvrstili v evidenco. 

SKLEP 5: kot nalogo za leto 2020: pripraviti podobno tabelo izobraževanj iz področja VKO. 

SKLEP 6: Staša pošlje tabele izvajalcev dejavnosti (3) vsem članom skupine). 

 

Ad.3) Poročilo Delovne skupine za izobraževanje odraslih pri Evropski komisiji  

Ema Perme je predstavila poročilo Delovne skupine ET 2020 o izobraževanju odraslih za obdobje 

2016-18. EU spodbuja učenje in usposabljanje odraslih na delovnem mestu, kot eno ključnih nalog 

politik, način pa prepušča državam članicam. Delovna skupina je na podlagi popisa nacionalnih 

politik, izkušenj, pridobljenih z medsebojnim učenjem, ter dodatnih izsledkov iz študij in poročil 

opredelila deset „gradnikov“, ki se lahko kombinirajo za oblikovanje uspešnih politik za različne 

kontekste. Iz Slovenije so predstavljeni 3. Primeri dobrih praks. 

 

Ad.4) Razno: 

 Barbara Leder je sporočila, da je objavljen razpis za izbor  Kompetenčnih centrov 

 Miha Lovšin je sporočil, da se bosta z Petrom Gaborjem (ZRSZ) udeležila mednarodnega 

simpozija, ki ga organizira ICCDPP ( International Centre for Career Development and Public 

Policy), katerega tema bo: »Kako politike in sistemi karierne orientacije podpirajo javnost in 

delodajalce pri obvladovanju strukturnih in poklicnih sprememb, ki se dogajajo na trgu dela 

in kakšne socialne posledice imajo.« 

 Tatjana Ažman je opozorila, da je Pedagoški inštitut zaključil s raziskavo TIMSS in bo rezultate 

objavil na tiskovni konferenci. 

 Tanjo Vilič je zanimalo, ali obstaja kakšna novejša razlaga terminov, povezanih z VKO (VKO, 

kariera, karierno svetovanje idr.) ali le tista v slovarčku iz leta 2011. Člani skupine se strinjajo, 

da novejših definicij ni, oziroma, da nekateri člani skupine uporabljajo tudi definicije iz ELGPN 

slovarja iz leta 2013, ki je dostopen tudi na spletu. 

 Vesna Zupan je povedala, da bo avgusta potekala poletna šola za dijake, člani skupine 

naj informacijo delijo po svojih omrežjih.  

Naslednji sestanek bo predvidoma med 26. 9. 2019 ob 12.30.  

 

Zapisala Staša Bučar 


