
            
 

 
Datum: 5.12.2019 
 
Zapisnik skupine VKO dne 3.12.2019 
 
Prisotni: Katja Dovžak in Ema Perme (delno), Miha Lovšin, (vsi MIZŠ), Barbara Kunčič Krapež (CPI),  
Tanja Vilič Klenovšek (ACS), Darja Čot in Lea Martič (MDDSZ), Barbara Leder (Javni štipendijsk, 
razvojni, invalidski in preživninski sklad) Brigita Rupar (ZRSŠ) , Zlata Šlibar,  in Staša Bučar (vsi ZRSZ), 
Andreja Bizjak in Jasmina Poličnik (VSŠ). 
 
Odsotni: Tatjana Ažman (ŠR), Sašo Niklanovič (DKOS), Alicia- Leonor-Sauli- Miklavčič (VSŠ), Maja 
Dizdarević (Karierni center UNI) Gorazd Jenko (Služba vlade za kohezijsko politiko), Mateja Gornik 
Mrvar (MIZŠ). 
 
Dnevni red: 
1. Potrditev zapisnika in realizacija sklepov  
2. Struktura projektov VKO  
3. Predstavitev projekta Javnega sklada  
4. Predstavitev projekta višjih strokovnih šol  
5. Potrditev etičnih smernic  
6. Poročilo Ema in Tanja  
7. Razno 
 
 
Ad.1) Realizacija sklepov  
Zaradi nujnih obveznosti Katje in Eme se najprej obravnava sklep 3/26.9.2019: Priporočila, ki je ostal 
nerealiziran. V zvezi s tem nas Katja in Darja informirata o pogovorih, ki potekajo med obema 
ministrstvoma. Glede priporočila se skupina uskladi, da jih je potrebno poslati čim prej, ker se letni 
delovni načrti že sprejemajo. Ponovno se pregleda lista prejemnikov, ki naj se dopolni z Javrnik, 
Mihelčič Debeljak, Bobnar, Šarčević. 
Sklep 1/26.9.2019 – na spletni strani VKO točka https://www.vkotocka.si/vko/pregled-stanja/ so med 
srednjimi šolami in visokošolskimi zavodi vključene višje strokovne šole. 
Sklep2 in 4/26.9.2019 – sta realizirana. 
Zapisnik:  je potrjen. Spremeni se tekst na str. 3 (namesto »Za LU…. Za izobraževanje odraslih).  
 
AD 2) Projekti 
Miha pove, da na tem področju nismo naredili od prejšnjega sestanka nič, zato predlaga, da se točka 
ne obravnava. Staša predlaga, da se najprej prečisti obstoječe projekte po kriteriju, da ostanejo tisti, 
ki so VKO projekti. Sklep 1/3.12.2019: vsak od članov skupine pregleda projekte s svojega področja in 
črta tiste, kjer VKO ni osrednji cilj projekta. 
 
Ad.3) Predstavitev projektov za starejše – Sklad (priloga 2) 
Andraž Banfi: 
• je predstavil Celovito podporo podjetjem za aktivno staranje delovne sile = ASI. Cilji projekta 
so: ozavestiti zaposlene in delodajalce o negativnih demografskih trendih, odpraviti stereotipe o 
starejših zaposlenih, 



            
 
• okrepitev kompetenc starejših zaposlenih in motivacija za podaljševanje delovne aktivnosti, 
• podpora delodajalcem za upravljanje starejših zaposlenih. 
Projekt izvaja vrsto aktivnosti: delavnice zavzeti asi, katalog ukrepov, povabilo: strategije in 
kompetence, pilotni projekti 2018 in 2020, natečaj Starejšim prijazno podjetje, konference.  
Delavnice Zavzeti asi: namenjene lastnikom, vodjem, kadrovskim delavcem in strokovnjakom. 
Potekata 2 strnjena cikla delavnic letno. Teme so demografija, zakonodaja, zdravje pri delu, mehke 
veščine in čustvena inteligenca pri vodenju starejših. Doslej izvedenih 34 delavnic/ 1000 udeležencev. 
 
Ad.4) Predstavitev projekta višjih strokovnih šol (priloga 3) 
Andreja Bizjak je predstavila vzpostavitev in delovanje KC na višjih strokovnih šolah: Skupnost VSŠ je 
pripravila Smernice za vzpostavitev in delovanje kariernih centrov VSŠ. Dejavnosti kariernih centrov: 
• Oblikovanje/ nadgradnja strokovnih gradiv, podlag, baz podatkov za kakovostno izvajanje 
svetovalne dejavnosti; 
• Večanje prepoznavnosti VSŠ in mreženje študentov in delodajalcev; 
• Ozaveščanje študentov o pomembnosti načrtovanja in vodenja kariere;  
• Usposabljanje strokovnih delavcev za VKO. 
Aktualno stanje na VSŠ: 
• 1/3 VSŠ nima formalno kariernih centrov 
• ½ VSŠ izvaja dejavnost kariernih centrov 
• Karierne centre najpogosteje vodijo ravnatelji in organizatorji PRI, 
• Svetovanje delno izvaja neustreze profil, 
• Vsebine VKO se najpogosteje podajajo v okviru predmeta Poslovno komuniciranje 
 
Ad.5) Potrditev etičnih smernic (priloga 4) 
Tanja ima pomislek, ker se uporablja izraz karierna orientacija, v nasprotju z originalom, ki uporablja 
educational and vocational guidance. Miha predlaga, da smo konsistentni s slovarčkom VKO. 
Predlaga, da se v etičnih smernicah dosledno uporablja termin »vseživljenjska karierna orientacija«, 
Tanja pa predlaga, da se to pojasnilo vključi v pojasnila na začetku.  Sklep 3/  : Staša dopolni etične 
smernice, na naslednjem sestanku jih člani skupine predvidoma potrdijo. Maja je pisno predlagala, da 
člani ne le sprejmejo etične smernice, temveč se sprejme tudi zaveza, da se jih vključi v aktivnosti 
(npr. razpise) in promovira. 
 
Ad.6) Tanja Vilič Klenovšek je poročala o vsebini evropske delavnice na temo »Opolnomočenje 
posameznika za učenje: svetovanje in terensko delo«, ki je potekala v okviru Evropske skupine za 
izobraževanje odraslih, od 25. do 27.11.2019 v Krakowu. Delavnice se je udeležila skupaj z Emo 
Perme iz MIZŠ, ki je tudi članica evropske skupine za IO. Ključni poudarki iz delavnice so v PPT 
predstavitvi v prilogi 1. 
Ad 7) Razno: 
• Staša razdeli priporočila iz Tromsoa in Priročnik …  Sklep 4/  : dogovori se z Matejo, da se deli 

SŠ na sklicih. 
• Seznanili smo se z ponudbo talent centrov, vendar v Sloveniji ni zaenkrat nikogar, ki bi bil 

sposoben financiranja. 
 
Naslednji sestanek bo predvidoma 21. januarja 2020 v dopoldanskem času, na MIZŠ.  
 
Zapisala Staša Bučar 



            
 
 
 
Priloge:  
1. PPT predstavitev delavnice »Empower individuals to learning: outreach and guidance 
services«, Krakow, 25.-27.11.2019 (Tanja Vilič Klenovšek in Ema Perme) 
2. PPT predstavitev projekta ASI do uspešnega razvoja starejših zaposlenih (Andraž Banfi) 
3. PPT predstavitev projekta vzpostavitev in delovanje kariernih centrov na VSŠ (Andreja Bizjak 
in Jasmina Poličnik). 
4. Popravljene Etične smernice IAEVG. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


