
       

    

 
 

Datum: 27.9.2019 

 

Zapisnik skupine VKO dne 26.9.2019 

 

Prisotni: Miha Lovšin, Katja Dovžak in Mateja Gornik Mrvar (vsi MIZŠ), Barbara Kunčič Krapež (CPI), 

Alicia- Leonor-Sauli- Miklavčič, Vesna Zupan (KC UL),  Tanja Vilič Klenovšek (ACS), Barbara Leder (Javni 

štipendijski …sklad) Brigita Rupar (ZRSŠ), , Zlata Šlibar, Peter Gabor in Staša Bučar (vsi ZRSZ). 

Odsotni: Tatjana Ažman (ŠR), Sašo Niklanovič (DKOS), Lea Martič (MDDSZ), Maja Dizdarević (Karierni 

center UNI) Gorazd Jenko (Služba vlade za kohezijsko politiko), Ema Perme (MIZŠ). 

Dnevni red: 
 

1. Potrditev zapisnika  
2. Spremenjena situacija v članstvu  
3. Medsebojno informiranje članov  
4. Memorandum ICCDPP 2019  
4. Slovenska priredba etičnih smernic  IAEVG  
5. Razno  
 

 
 
Ad.1) Potrditev zapisnika  

Realizacija sklepov:  

Zapisnika sestanka z dne 5.4.2019 - realiziran je sklep pod točko 3: Lea Martič je poslala evalvacijo 

VKO programov članom SS. 

Zapisnik sestanka z dne 13.6.2019: Sklepi 1-6 niso realizirani, danes ni časa za pogovor o prikazovanju 

projektov, ta točka se premakne na naslednji sestanek. 

 

Ad.2) Spremenjena situacija v članstvu 

Miha je nastopil novo delovno mesto na MIZŠ in do konca mandata skupine do 2020 ostaja predsednik 

skupine. Administrativno delo za skupino bo prevzel projekt NKT VKO, Zavod RS za zaposlovanje, ki je 

podpora tej skupini. Namesto njega bo zastopala CPI Barbara Kunčič Krapež.  

 

Ad.3) Medsebojno informiranje članov  

Alicia poroča, da so izbrali 6 šol, ki bodo sodelovale pri dopolnitvi strokovnih gradiv za kakovostno 

izvajanje VKO kot podpora karierni poti študentov. Zagotovile bodo strokovnega delavca, ki bo 

sodeloval pri spremljanju zaposljivosti diplomantov. Večina aktivnosti se bo izvedla oktobra. Katja 



       

    

 
 
poroča, da MIZŠ v sodelovanju z delovno skupino pripravlja strategijo razvoja višjega strokovnega 

izobraževanja. Alicia opozori, da višje šole niso vključene v dokument Politike.  

Miha predlaga, da se v naslednje dokumente uvrsti tudi višješolsko izobraževanje, popravi naj se tudi 

na spletni strani.  

Sklep 1/26.9.2019 na spletni strani se umesti višješolsko izobraževanje. 

Staša poroča, da so naredili 3 nove vprašalnike in priročnike v povezavi s kariernim odločanjem. Vse je 

objavljeno na VKO točki, zainteresirani jih lahko dobijo tudi v tiskani obliki. Teče 3. skupina MUKS-a, 

udeleženih 44 svetovalcev. Prenavljajo opise poklicev za Mojo izbiro. Izvedli bodo nekaj izobraževanj, 

ki bodo objavljena na VKO točki. Karierno odločanja za OŠ Dream catcher pripravlja  Nika Perinčič. 

Priredba Multifaktorske baterije testov OŠ za splet bo narejena do konca leta. Uporabljali jih bodo 

psihologi na šolah, dostope bodo dajali na ZRSZ. 

Brigita poroča, da ZRSŠ razvija podjetnostne kompetence prek projektov Pogum in Podvig. V Podvigu 

je delovna skupina svetovalnih delavcev, ki bo postavila indikatorje za razvitost podjetnostnih 

kompetenc in okrepila svoje aktivnosti z dijaki. 

Zlata poroča o Dnevi odprtih vrat slovenskega gospodarstva, ki ga vodi GZS in bo 28.11.2019. Prijave 

podjetij že tečejo - do 8.10., prijave učencev se bodo zbirale prek spletne aplikacije. 

Karierni center za mlade je v Ljubljani zaživel za zahodno regijo, KC za mlade za vzhodno regijo bo v 

Mariboru in se pripravlja. Europass delavnica Priprava mladih za trg dela dobro teče. Obveščajo OŠ in 

SŠ. Pripravijo priročnik Zaposlitev ali nadaljnje izobraževanje in ga pošljejo na šole. 

 

Tanja Vilič: imajo dve aktivnosti, 17 ISIO središč. Krepijo terensko delo, prisotni so v vseh večjih mestih, 

imajo 180 brezplačnih dogodkov, so v medijih. Okrepljena promocija prinaša rezultate. Portal Za 

znanje.si  je zelo obiskan. Poudarek v svetovanju odraslih je iti ven iz prostorov na teren. Oblikovala se 

bodo priporočila na evropski ravni. Pripravljajo smernice za svetovalno dejavnost v IO in začeli so s 

pripravo nove resolucije za izobraževanje odraslih. Svetovalci iz izobraževanja odraslih se vključujejo v 

izobraževanja, ki jih organizira ZRSZ. 

Vesna iz KC aktivnosti potekajo po načrtu, veliko se ukvarjajo s študenti s posebnimi potrebami, 4. 

decembra bodo imeli letni posvet za svetovalne delavce srednjih šol. 

Barbara L. poroča o projektu Vključevanje oseb, ki so pred izgubo zaposlitve, v ukrepe na trgu dela 

(SPIN). Vključili bodo 3200 oseb s ciljem, da povečajo njihovo samoiniciativnost. V okviru projekta 

Celovita podpora podjetjem za aktivno staranje delovne sile - ASI se financirajo usposabljanja za 

starejše zaposlene, vključeni so zadovoljni. Prva runda KC se je zaključila, začelo bo delati 10 novih 

kompetenčnih centrov. 

Sklep 2/26.9.2019 Na naslednjem srečanju bo predstavila rezultate projekta ASI 45+.  

 

Barbara K. iz CPI poroča, da imajo novega direktorja. Kakšna bo njegova vloga naprej se ne ve in kaj 

bodo počeli na področju VKO naprej.  



       

    

 
 
Katja Dovžak in Tanja Vilič opozarjata, da je treba poiskati sistemske in strokovne rešitve kako vključiti 

CPI. Za področje VKO na srednjih in višjih strokovnih šolah za področje izobraževanja odraslih nihče ne 

skrbi na sistemski ravni. Javni zavodi so pričeli s pripravo letnih delovnih načrtov za prihodnje leto in 

zdaj je čas za pobudo s strani CPI do MIZŠ.  

Sklep 3/26.9.2019: Strokovna skupina ugotavlja, da področje VKO na srednjih poklicnih, strokovnih in 

višjih šolah v izobraževanju odraslih ni sistemsko umeščena in strokovno podprta. Priporočamo, da CPI 

prevzame strokovno podporo, ker je izražena potreba po tej ureditvi.  

Na področju informiranja skupina priporoča, da portal Moja izbira.si postane osrednjo informacijsko 

središče. Pobuda naj se prenese na ustrezne odločevalce na CPI, MIZŠ (Elvira Šušmelj, Slavica Černoša) 

in MDDSZ (Maja Grašič in Darja Čot).  

 

Miha Lovšin poroča, da je v pripravi ESS projekt o prenovi kariernega razvoja učiteljev. Vlogo 

koordinatorja in nosilca je prevzel ZRSŠ v sodelovanju s ŠR, CPI, RIC, ACS. Naloga je prenoviti celotni 

karierni razvoj učiteljev od pripravništev, strokovnih izpitov, nazivov. Ustanovljena bo medsektorska 

skupina na MIZŠ, koordiniral jo bo Miha. Naslednje leto se začne s financiranjem.  

Miha poroča, da se je posveta mreže Careers Net (naslednica ELGPN) namesto njega udeležil Saša. 

Mreža pripravlja kompleksno metodologijo za zbiranje podatkov o karierni orientaciji. Izpostavljeni je 

prioriteti med-sektorsko povezovanje in IKT v VKO.  

 

Ad.4) Memorandum ICCDPP 2019 

Miha in Peter Gabor (ZRSZ) sta se udeležila s posveta merže International centre for career 

development and private policy, ki je potekal junija letos na Norveškem. Peter predstavi zaključke 

simpozija, ki vsebujejo 12 priporočil za odločevalce. Dokument je objavljen na strani omenjene mreže 

https://www.kompetansenorge.no/iccdpp2019/key-outcomes/Communique-

2019/?utm_source=activetrail&utm_medium=email&utm_campaign=jmc@iccdpp.org neuradni 

prevod pa na je na VKO točki https://www.vkotocka.si/wp-content/uploads/2019/08/ICCDPP-

Sporo%C4%8Dilo-simpozij-Norve%C5%A1ka-20192_.pdf. Ppt prezentacija je priloga zapisnika. Tanja 

predlaga, da prvo in drugo stran prevedemo in oblikujemo kot letak in ga samostojno natisnemo.  Sklep 

4/26.9.2019 Staša pošlje prevod Barbari L. in Tanji v pregled, nato pa projekt NKT VKO poskrbi za 

oblikovanje in tisk povzetka.  

Ad.5) Slovenska priredba etičnih smernic  IAEVG 

Staša je povedala, da je mednarodno združenje IAEVG konec 2017 prenovilo etični kodeks in ga 

poimenovalo Etične smernice IAEVG. Društvo za karierno orientacijo je priredilo te smernice za našo 

prakso. Ohranila se je prvotna struktura, ki etično ravnanje deli v 5 sklopov: 

Etične odgovornosti do strank,  

Sodelovanje s strokovnimi sodelavci  in vodji, 

Sodelovanje z vlado, lokalno skupnostjo, s strokovnimi združenji in z delodajalci 

Odgovornost do teorije in raziskav, 

Odgovornost za profesionalno učenje in razvoj. 

https://www.kompetansenorge.no/iccdpp2019/key-outcomes/Communique-2019/?utm_source=activetrail&utm_medium=email&utm_campaign=jmc@iccdpp.org
https://www.kompetansenorge.no/iccdpp2019/key-outcomes/Communique-2019/?utm_source=activetrail&utm_medium=email&utm_campaign=jmc@iccdpp.org
https://www.vkotocka.si/wp-content/uploads/2019/08/ICCDPP-Sporo%C4%8Dilo-simpozij-Norve%C5%A1ka-20192_.pdf
https://www.vkotocka.si/wp-content/uploads/2019/08/ICCDPP-Sporo%C4%8Dilo-simpozij-Norve%C5%A1ka-20192_.pdf


       

    

 
 
Priredba je bila sprejeta maja 2019 na Skupščini DKOS in veljajo za člane tega združenja. Predlog je, da 

smernice vsi člani dobro preberejo in jih predstavijo v svojem okolju. Objavljene so na spletni spletno 

stran VKOTtočke. 

Sklep 5/26.9.2019 Razprava bo na naslednjem sestanku skupine, predlog je, da skupina etične 

smernice potrdi za vse, ki delajo na področju VKO.  

Ad.6) Razno: 

Mateja Gornik Mrvar poroča, da se pripravlja razpis za vpis za naslednje šolsko leto. 

Sestanki s svetovalnimi delavci bodo zadnji teden januarja in poziva člane, da sodelujejo in 

ji sporočijo svoje predloge.  

 

Naslednji sestanek bo predvidoma 3. decembra 2019 v dopoldanskem času.  

 

Zapisali Brigita Rupar in Staša Bučar 


