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Razvoj storitev 
vseživljenjske karierne 
orientacije in nadaljnja 
krepitev NKT za VKO



Podpora Nacionalni strokovni skupini za

vseživljenjsko karierno orientacijo.

Razvoj prosto dostopnih pripomočkov in

orodij za izvajalce in uporabnike storitev

VKO.

Usposabljanje in izobraževanje izvajalcev

vseživljenjske karierne orientacije.

Vzpostavitev celostnega sistema

standardov kakovosti na področju VKO v

Sloveniji.

Projekt je namenjen zagotavljanju

sistemske podpore razvoju in celostnemu

urejanju področja vseživljenjske karierne

orientacije v Sloveniji.

Glavne naloge:

Trajanje: od 13. 6. 2016 do 31. 10. 2022.

Nacionalna koordinacijska točka VKO sicer deluje že od

leta 2011 dalje v tesnem sodelovanju z drugimi

institucijami in partnerji, ki delujejo na področju VKO.

O projektu
NKT VKO

Projekt sofinancirata Republika Slovenija

in Evropska unija iz Evropskega

socialnega sklada.
Razvoj in vzdrževanje enotnega spletnega

mesta za strokovno javnost VKO.



Podpora

Skupina koordinira medsebojno obveščanje in sodelovanje med

različnimi ministrstvi in drugimi nacionalnimi institucijami VKO,

projekt pa nudi administrativno in strokovno podporo ter z njo tesno

sodeluje na vseh področjih dela, s katerimi se ukvarja:

z zagotavljanjem kakovosti VKO,

z mednarodnim povezovanjem in 

sodelovanjem,

z razvojem stroke in kadrov VKO,

s področjem sistemske ureditve VKO,

Nacionalni strokovni 
skupini za vseživljenjsko 
karierno orientacijo

z diseminacijo dobrih praks.



Portal eVKO

Portal eMFBT

Vprašalnik eVOIZ

Karte JUMP

Praktični vodnik po neznanih vodah

kariernega svetovanja

Gradivo pilotnega programa vključevanja

VKO v srednješolski program

Zbirnik kratkih opisov poklicev

Razvoj

Tekom projekta smo razvili številne uporabne pripomočke in orodja

- tako klasične papirne kot sodobne digitalne, ki so brezplačno na

voljo vsem izvajalcem in uporabnikom storitev VKO. Med drugim so

nastali:

prosto dostopnih 
pripomočkov in orodij VKO



2Število generacij:

120Izobraženih oseb:

Namen:

okrepiti zavedanje o pomenu kariere za dobro

življenje posameznika, za družben napredek in za

zagotavljanje socialne pravičnosti

povezovanje svetovalcev z različnih področij VKO in

krepitev poznavanja skupnih točk in razlik pri delu.

seznaniti svetovalce z uporabnimi metodami dela in

njihovim teoretičnim ozadjem

Izvedba daljših 
usposabljanj 

Udeleženci so pridobili širok spekter znanj in veščin na

področju VKO. Program v obsegu 160 pedagoških ur je bil

multidisciplinaren in sestavljen iz več modulov. 140 ur je bilo

namenjenih splošnim vsebinam, vsak udeleženec pa si je

izbral še 1 izmed 4ih vsebinsko bolj specifičnih modulov v

obsegu 20 pedagoških ur.

Izvajali so ga domači in tuji strokovnjaki iz različnih okolij in

organizacij VKO. S svojim znanjem in bogatimi izkušnjami so

udeležence opolnomočili s poglobljenimi metodami in

tehnikami za svetovalno delo.

MUKS

Število izvedb: 5



37 različnih izobraževanj

886 izobraženih oseb

Namenjenih:

usvajanju znanj in veščin za karierno svetovanje

različnim ciljnim skupinam VKO,

povezovanju svetovalcev z različnih področij VKO.

pridobivanju kompetenc ter praktičnih izkušenj pri

uporabi novo razvitih pripomočkov in orodij,

Krajših izobraževanj 
in usposabljanj

Usposobljenost kariernih svetovalcev je ključna za strokovno

izvajanje VKO. Pomembno je, da karierni svetovalci pridobijo

izhodiščno znanje in usposobljenost za svetovalno delo z

različnimi uporabniki storitev VKO, nato pa so vključeni v

proces stalnega strokovnega učenja in razvoja. Prevzemanje

odgovornosti za profesionalno učenje in razvoj je eden izmed

bistvenih elementov in želenih etičnih ravnanj svetovalcev

VKO!

Izvedba številnih
vseh udeležb1958



Etične smernice IAEVG

Razvoj strokovnih 
gradiv

Brošura Etične smernice IAEVG
Slovenska priredba je bila potrjena s strani Strokovne skupine za VKO

in objavljena v začetku leta 2020.

Namen Etičnih smernic je 
spodbujati karierne svetovalce, da pomagajo strankam krepiti njihove

spretnosti in jih spodbujajo k trajnostni karieri. V tem pogledu

smernice služijo kot vodilo za:

• praktično delo kariernih svetovalcev,

• načrtovanje politik in storitev znotraj organizacij, zadolženih za

VKO,

• javnost, kaj lahko pričakuje od storitev VKO,

• oblikovanje meril za evalvacije,

• strokovni razvoj kariernih svetovalcev.



Razvoj standardov kakovosti 

Karierna orientacija je proces med svetovalcem in stranko in kot taka

umeščena v širši organizacijski in družbeni kontekst. Zahteve glede

kakovosti se zato nanašajo na vse akterje, odgovorne za razvoj in

zagotavljanje storitev karierne orientacije, torej na vse izvajalce,

institucije, organizacije in družbo kot celoto, v prvi vrsti pa na

oblikovalce politik in zakonodajalce.

Medresorske smernice 

kakovosti VKO

ostajajo ključen strateški dokument, ki

ga je potrdila Nacionalna strokovna

skupina za vseživljenjsko karierno

orientacijo. Sestavlja ga petnajst

smernic s pojasnili.

Standardi kakovosti VKO predstavljajo nabor elementov kakovosti,

meril, kazalnikov in možnih virov podatkov, ki jih lahko oblikovalci

politik uporabijo in nadalje razvijajo, da skupaj ocenijo napredek na

področju VKO.

za področje zaposlovanja

Dokument je nastal na podlagi strukture standardov kakovosti v

svetovalni dejavnosti v izobraževanju odraslih in je lahko podlaga za

oblikovanje lastnih standardov v drugih dejavnostih s področja VKO.

Razvoj standardov pripomore k dvigu kakovosti izvajanja storitev

VKO.

Pri 11. izvajalcih VKO programov smo v okviru projekta

implementirali standarde kakovosti.



Moja izbira

Sodelovali smo pri prenovi spletne strsni

mojaizbira.si, namenjene osnovnošolcem, njihovim

staršem in svetovalcem VKO. Na strani je moč najti

opise preko 500 poklicev, ki smo jih pripravili v okviru

projekta. Vsak opis dopolnjujejo slikovna in ponekod

tudi video gradiva ter informacije o šolah.

VKO točka

Spletno mesto je imelo letno v povprečju okoli 7.000

obiskov, v okviru cca. 13.000 sej, ogledali so si po 5

strani na sejo, na strani pa so se v povprečju zadržali

okoli 2 minuti.

Skrb za razvoj in 
upravljanje
spletnih mest
Pod okriljem projekta NKT VKO je nastalo

spletno mesto VKO točka, ekipa pa je tekom let

opravila tudi nadgradnjo in vseskozi skrbela za

aktualnost vsebin.



Knjižnica VKO točke

Zagotavljanje 
strokovnih podlag

Vsa gradiva na enem mestu 
Na projektnem spletnem mestu so skupaj zbrana in redno

posodabljana strokovna gradiva za delo z uporabniki na

področju storitev vseživljenjske karierne orientacije.

Gradiva je možno filtrirati po naslovu ali po

avtorju.

Med njimi je na voljo:

• domača strokovna literatura,

• strokovna literatura v tujih jezikih,

• diplomska, magistrska, doktorska dela,

• zakonodaja, pravilniki, smernice,

• gradivo za svetovance,

• VKO filmi,

• druga strokovna gradiva.



Redne in vsebinsko 

bogate mesečne izdaje

v letih 2020, 2021 in 2022

je izšlo 28 številk,

objavljenih pa je bilo več

kot 160 prispevkov z

različnih področij VKO.

Številčni naročniki 

Tekom delovanja projekta

smo mesečne informacije

zagotavljali kar

868 naročnikom

- strokovnjakom iz različnih

področij VKO.

Novičnik VKO
Informiranje

Zagotavljamo obveščenost izvajalcev storitev

vseživljenjske karierne orientacije v Sloveniji

in oblikovalcev politik o vsem ključnem

dogajanju na področju VKO preko naročila

na mesečne e-novice.



Natečaj za osnovnošolce 
"Vem, kam grem."

Promocijske aktivnosti

Zabavne naloge s posebnim namenom

Za osnovnošolce zadnje triade smo vsako jesen pripravili nagradni natečaj.

Zasnovali smo naloge, ki so jim pomagale raziskovati različne karierne

možnosti. Slediti so morali korakom in nato ustvariti izdelke na različne

karierne teme.

Bogate praktične nagrade 

in navdihujoči izdelki 

Izbrali in razglasili smo najboljše

izdelke, nagrajence in njihove

mentorje pa nagradili z uporabnimi

nagradami. Čudoviti prispevki otrok

dokazujejo, da se se na sodelujočih

šolah kariernega raziskovanja

strokovno in resno lotevajo!



Pogled v 
prihodnost

Ostati osrednje slovensko 

povezovalno mesto, 

namenjeno tako vsem 

izvajalcem storitev 

vseživljenjske karierne 

orientacije kot tudi 

oblikovalcem politik na tem 

področju ter stroko razvijati 

še naprej.

Hvala za 
pozornost!

Bodimo povezani še naprej!

Lepo vabljeni, da obiščete naše 

spletno mesto www.vkotocka.si 

oziroma pišete na elektronski naslov 

vko@ess.gov.si.

Vizija



Projekt »Razvoj storitev VKO in nadaljnja krepitev NKT 
za VKO« se izvaja v okviru Operativnega programa za 
izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-
2020 in je financiran iz Evropskega socialnega sklada.


