
            
 

 

   
 

Zapisnik 6. seje Nacionalne strokovne skupine (NSS) VKO dne 11. 2. 2022 

 

Prisotni: Ema Perme in Miha Lovšin (MIZŠ), Petra Fras (MGRT), Romana Blažun (MDDSZ), Tanja Vilič 

Klenovšek (ACS), Maruša Goršak (DKOS), Barbara Leder (JŠRIP), Brigita Rupar (ZRSŠ), Tatjana 

Ažman (ZRSŠ),  Barbara Kunčič Krapež (CPI), Alicia Leonor Sauli-Miklavčič (VSŠ Maja Dizdarević (UL), 

Julija Pirnat in Staša Bučar (ZRSZ). 

Odsotni: Gorazd Jenko (SVRK).  

Dnevni red: 

1. Potrditev zapisnika 5. seje NSS VKO, 22. 12. 2021 
2. Poročilo za leto 2021  
3. Program dela za 2022   
4. Razno 

 
 

Ad 1) Potrditev zapisnika 

Oba sklepa sta procesna, zato še nista realizirana. 

Sklep 5/1, 22. 12. 2021: B. Rupar bo NSS VKO obveščala o nadaljnjih korakih pri prenovi Smernic za 
šolsko svetovalno delo v OŠ in SŠ. Ta sklep sproži razpravo (glej razno). 

Sklep 5/2, 22. 12. 2021: na enem od prihodnjih sestankov razprava o terminologiji. 

Prisotni so potrdili zapisnik. 

Ad 2) Poročilo za leto 2021  

Člani so pregledali vsebinske pripombe na poročilo.  

Romana Blažun je predlagala nekoliko spremenjeno dikcijo prvega priporočila za odločevalce. 

Ema Perme predlaga, da se doda priporočilo odločevalcem: uredi se področje svetovanja odraslim v 
SŠ in za redne in izredne študente v VSŠ kot javno službo (glej razpravo pod razno, prva alinea).  

Razširi se lista prejemnikov poročila na MIZŠ (doda se direktorat za predšolsko vzgojo in osnovno šolo, 
direktorat za visoko šolstvo in Uradu RS za mladino). 

Sklep 5/1, 11. 2. 2022: Staša Bučar pripravi dopolnitve in posreduje čistopis poročila. 

Sklep 5/2, 11. 2. 2022 Člani bodo poročilo potrdili na dopisni seji. 

 

Ad 3) Program dela za 2022 

Program dela zajema 2 nalogi celotne NSS VKO (medsebojno informiranje članov o delu v matičnih 
ustanovah/omrežjih in priprava dogodka, ki bo predstavil posamezne nosilce oziroma omrežja VKO. 
  
Podskupina za Razvoj sistema VKO 

1. Shema VKO v Sloveniji. 
2. Vprašalnik CareersNeta v angleščini in slovenščini. 
3. Zbere se material za pripravo strategije. 

 



            
 

 

Ema Perme pojasni, da je v dogovorih z Evo Boštjančič (FF, katedra za psihologijo dela in organizacije) 
o možnem sodelovanju, tako pri teoretskih podlagah za pripravo strategije kot pri izvedbi vprašalnika o 
stanju VKO v Sloveniji, ki ga je pripravil CareersNet (ZRSZ vzame na prakso 2-3 študente). 
 
 
Podskupina za strokovni razvoj  

1. Pregled obstoječih usposabljanj. 

2. Pripravo vprašalnika o potrebah po nadaljnjem izobraževanju svetovalcev specifično po mrežah 

in kaj je skupno (pripravljeno v pol leta). 

3. Spremlja se delo CareersNet - kompetence kariernih svetovalcev. 

Brigita Rupar pojasni, da se material že zbira.  

Maja Dizdarevič predlaga, da se karierne svetovalce opremi z več znanja za osnovno delo z učenci, 

dijaki in študenti s posebnimi potrebami (PP) in s spiskom svetovalcev, ki pri posameznih vrstah PP 

lahko bolje pomagajo. 

 

Podskupina Spremljanje in zagotavljanje kakovosti na področju VKO  

1. Dostopnost storitev VKO  
2. Usposobljeni (kompetentni) svetovalci so ključ za kakovostne storitve (povezava s 3 nalogo 

podskupine za strokovni razvoj). 
 

Julija Pirnat pojasni, da se pogleda kje, kako, za koga, kdaj se izvajajo storitve VKO. Dobro izhodišče 
je seznam brezplačnih ponudnikov VKO storitev, ponudnike VKO storitev  urediti glede na uporabnike 
in glede na informacije (npr. prepis, validacija znanja...). 
 
Maruša Goršak doda, da se naloge podskupine za leto 2022 dopolni: v LJ se  po zgledu večjih mest z 
MOL razišče možnosti sodelovanja pri dostop do informacij VKO na enem mestu.  
 
 
 
 
Podskupina Komuniciranje in delitev znanja 
 
1. Zaključi prenovo VKO Točke podstrani NSS VKO – v sodelovanju z vodji podskupin 
2. Sodeluje pri promociji vseh dosežkov, izdelkov…posameznih ustanov, omrežij, drugih podskupin in 

NSS VKO kot celote 
3. Aktivna vloga pri pripravi razgovorov, diskusij z različnimi deležniki. 
Ema Perme pove, da v letu 2022 načrtuje, da bi izpeljali (online) posvete kot pripravo na strategijo VKO. 
 
 
Podskupina za Mednarodno sodelovanje 
Podskupina še ni naredila načrta dela za mandatno obdobje in za leto 2022, bo pripravila do 18. 2. 2022. 
Sklep 5/3, 11. 2. 2022: Alicia Sauli-Miklavčič posreduje naloge za leto 2022 Staši Bučar, da se 
dokonča program dela in se o njem glasuje na dopisni seji. 
 
 
Ad 4) Razno 
 

 Ob potrjevanju sklepa 1 prejšnje seje (22. 12. 2021) se odpre razprava o tem, zakaj Smernice 
ne veljajo tudi za višje strokovne šole (VSŠ). Člani ugotovijo, da sedaj pri Skupnosti VSŠ poteka 
projekt, ki ponuja študentom dogodke s področja VKO, vendar se zaključi v tem programskem 
obdobju. 
Člani ugotovijo, da v zakonodaji ni podlage za izvajanje VKO v višjem strokovnem izobraževanju 

(VSI), zato je prvi korak sprememba zakonodaje in umestitev VKO kot javno službo.  



            
 

 

Tanja Vilič Klenovšek opozori, da je nedorečeno tudi, kako je zagotovljena svetovalna podpora 

odraslim udeležencem v SŠ (ob vpisu ali med obiskovanjem SŠ). 

Ob zaključku projekta GOOL se je že predlagalo, da je treba sistemsko urediti svetovanje 

odraslim tudi v SŠ. Tudi v VSI  svetovanje in pomoč ob študijskih ali kariernih težavah ni 

zagotovljena ne rednim, ne izrednim/odraslim študentom. Člani predlagajo, da se pripravi 

utemeljitev za dopolnitev zakonodaje (npr. VKO dodati kot  nalogo pri Skupnosti VSŠ). 

Utemeljitev je lahko poleg potrebe študentov po storitvah VKO tudi visok osip med študenti v 

VSI. 

To je prvi korak, naslednji korak bo predstaviti izzive in rešitve direktoratu za SŠ, VSŠ in 

izobraževanje odraslih. 

Sklep 5/4, 11. 2. 2022: Skupnost VSŠ ob pomoči NSS VKO pripravi utemeljitev za 

dopolnitev zakonodaje. 

 

 Barbara Leder: 18. in 19. 5. bo JŠRIP organiziral konferenco, namenjeno delodajalcem. Barbara 

pozove člane NSS VKO, k sodelovanju, če imajo kaj zanimivega za ciljno publiko – delodajalce. 

 

 Maja Dizdarevič poroča, da se je projekt Alumn, ki poteka preko spletne strani prijel, in da sedaj 

poteka dogovarjanje med študenti in mentorji (alumni). 

 

 Maruša Goršak pove, da je v okviru projekta Promocija poklicnega izobraževanja 2021-2022 na 

pobudo Centra RS za poklicno izobraževanje in Centra arhitekture Slovenije nastal 

priročnik KREATIVNOST + ODGOVORNOST = PRIHODNOST, Priročnik za odkrivanje 

kompetenc in želja, ki bo mladim na kreativen način pomagal pri odkrivanju njih samih, njihovih 

lastnosti, spretnosti in želja. 

 

 Maruša Goršak pove, da je v okviru zgoraj omenjenega projekta sodelovala pri prenovi Poklicnih 

kartic, ki bodo vključevale nekatere poklice prihodnosti in bodo v kratkem ponatisnjene.  

 

 

Zapisala: Staša Bučar 

 

https://cpi.si/aktualno/knjiznica/gradiva/kreativnos-odgovornost-prihodnost/

