
            
 

   
 
Zapisnik Strokovne skupine (SS) VKO dne 12.2.2020 

 

Prisotni: Miha Lovšin (MIZŠ), Barbara Kunčič Krapež (CPI), Tanja Vilič Klenovšek (ACS), Brigita Rupar 
(ZRSŠ), Staša Bučar (ZRSZ), Maja Dizdarević (Karierni centri UL), Maruša Goršak (DKOS), Barbara 
Leder (Javni sklad), Lea Martič (MDDSZ), Gorazd Jenko (Služba vlade za kohezijsko politiko). 

Opravičili: Tatjana Ažman (ŠR), Ema Perme (MIZŠ), Zlata Šlibar (ZRSZ), Katja Dovžak (MIZŠ).  

Odsotni: Alicia- Leonor-Sauli-Miklavčič (VSŠ), Urška Bitenc (MGRT), Mateja Gornik Mrvar (MIZŠ). 

 

Dnevni red: 

 
1. Potrditev zapisnika 
2. Potrditev Etičnih smernic IAEVG 
3. Plan dela 2020  
4. Struktura projektov VKO  
6. Razno 
 
 

Ad.1) Potrditev zapisnika 

Sklep: Prisotni soglasno potrdimo zapisnik prejšnje seje.  

Ad.2) Etične smernice IAEVG 

Diskusija je tekla o terminu trajnostna/vzdržna kariera. Dogovorili smo se, da pridobimo dodatna 
strokovna mnenja o tej besedni zvezi na Inštitutu Frana Ramovša za slovenski jezik in na oddelku za 
psihologijo na FF.  

Sklep 1/12.2.2020: Predlog smernic potrjen z opombo, da naknadno vključimo ustrezno prevod -
besedno zvezo za sustainable (trajnostna/vzdržna kariera). Ko bo dokončno sprejet ustrezen prevod, 
bodo smernice šle v oblikovanje (NKT VKO). Predstavljene bodo tudi na konferenci ZRSŠ v Laškem. 
Člani bomo na svojih mrežah promovirali in opozarjali na etične smernice. Pozove se pripravljalce 
razpisov, ki vključujejo VKO, da se izvajalce dejavnosti VKO zaveže k spoštovanju Etičnih smernic.  

Ad.3) Plan dela 2020 

- Pod Zagotavljanje kakovosti se preuči promocija in seznanjanje strokovne javnosti z etičnimi 
smernicami.  

- V projektu Kariernega razvoja učiteljev, ki ga bo vodil ZRSŠ, je bila narejena analiza stanja. V 
plan dela zapišemo spremljanje dela te projektne skupine in dajanje pobud v rubriko 
Spremljanje projektov.  

- SSVKO spremlja pripravo Bele knjige z vidika vključenosti VKO.  



            
 

- Maja izpostavi problematiko financiranja kariernih centrov od junija dalje, ker jih v novem OP 
21-27 ni. Člani se strinjajo, da bi bilo treba karierne centre sistemsko umestiti in financirati iz 
integralnega proračuna.  

- Okrepiti je treba karierno orientacijo za ranljive skupine. Maja predlaga, da se povabi na naš 
sestanek projekt Prehod mladih, ki se ukvarja z usmerjanjem mladih s posebnimi potrebami.   

- Vzpostavimo povezave in sodelovanje (jih povabimo na sestanek) z zavodi TiPovej, Mreža Kroj, 
Kariernima centroma za mlade.  

Sklep 2/12.2.2020: vneseni so popravki in dopolnitve v Plan 2020 in ga sprejmemo na naslednji seji. 

 

Ad. 6) Struktura projektov VKO – točka se prestavi na naslednji sestanek. 

Ad.5) Razno 

- Barbara Leder obvešča, da bo 4.3. v Celju Trg generacij in 2.6. Voditelj prihodnosti na Brdu.  
- Vse informacije za svetovalce se pošlje Staši, da se objavi na VKO točko.  
- Miha predlaga, da gre točka informiranje članstva s tematskimi razpravami na naslednjo sejo, 

poleg projektov. Ti dve točki bosta dovolj.  

 

Naslednji sestanek bo  24.3.2020 ob 9. uri. 

 

Zapisali: Brigita Rupar in Staša Bučar 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


