
PILOTNA IZVADBA MODELA »SVETOVANJE NA ENEM MESTU:  ZA ODLOČANJE O NADALJNJEM 

IZOBRAŽEVANJU IN KARIERI (za otroke, mladino in odrasle)« 

 

1. Uvod: 

Pri pripravi modela smo izhajali iz koncepta in izkušenj modela »Cités des Métiers«, ki trenutno 

vključuje 26 organizacij v 6 državah: Španiji, Franciji, Belgiji, Švici, Portugalski in Italiji (več o tem na: 

https://www.reseaucitesdesmetiers.org/concept?lang=en). 

Značilnosti modela »Cite de metiers« 

 Prostor, ki ga v partnerstvu upravljajo različne interesne organizacije  

 Odprt je za vse, ki iščejo informacije za gradnjo svoje poklicne prihodnosti, deluje pa po 

načelih odprtega dostopa ter brezplačne in anonimne uporabe. 

 Informacije in svetovanje koordinirano ponuja več organizacij, ki izvajajo svetovalno 

dejavnost na področju  izobraževanja in zaposlovanja.  

 Njihovo medsebojno dopolnjevanje prinaša iskalcem informacij celostno storitev, ki je ne bi 

mogla omogočiti nobena organizacija sama.  

 Svetovalci odrasle pogosto napotijo naprej: na nadaljnje poglobljeno svetovanje v partnerske 

organizacije, na različna izobraževanja in usposabljanja.  

 Pomoč pri pisanju prijav na delo in življenjepisov, pri iskanju in izbiri ustreznega izobraževanja, 

možnost udeležbe na delavnicah za izboljšanje zaposlitvenih možnosti.  

 Svetovanja se udeležuje veliko priseljencev, pa tudi predstavnikov drugih ciljnih skupin.  

 

2. Pilotna izvedba modela v Sloveniji 

V Sloveniji je ideja o preizkusu takega modela nastala v Nacionalni strokovni skupini za 

vseživljenjsko karierno orientacijo (v nadaljevanju NSS VKO), ki lahko zagotovi širok nabor 

svetovalcev.  

Namen pilotne izvedbe modela Svetovanje na enem mestu: za odločanje o nadaljnjem 

izobraževanju in karieri (v nadaljevanju Svetovanje na enem mestu) je zagotoviti udeležencem na 

enem mestu: 

- karierno svetovanje, da oblikujejo in dosežejo svoje karierne cilje (izbira nadaljnjega 

izobraževanja, poklica, sprememba poklica, sprememba zaposlitve idr.) 

- celostne in kakovostne informacije za: 

 odločanje za nadaljevanje izobraževanja (prehodi in spremembe), 

 pridobitev informacij o možnostih zaposlovanja (podatki o trgu dela, poklicih idr.). 

Cilji so: 

 povečati dostopnost informacij za izobraževanje, zaposlovanje in razvoj kariere za lažje in 

učinkovitejše odločanje,  

 na enem mestu povezati svetovalce iz različnih omrežij, da bo storitev celostnejša in 

kakovostnejša, 

 narediti vseživljenjsko karierno orientacijo bolj prepoznavno, kot podporo učencem 

(prehod iz OŠ na SRŠ), dijakom (prehod iz SRŠ na VIŠ, VIS in UNI), dijakom in študentom pri 

https://www.reseaucitesdesmetiers.org/concept?lang=en


prehodu iz izobraževanja v zaposlitev ter odraslim za odločanje na prehodih in pri 

razmislekih o razvoju kariere. 

 

3. Datum in kraj izvedbe: 
 

- od 13. do 24. 2. 2023, od ponedeljka do petka od 15. -19. ure (4 ure) 

- lokacija: Karierno središče OS Ljubljana, Smoletova 12. 

 
4. Kadri 

Svetovanje na enem mestu bodo izvajali: 

 Karierni svetovalci ZRSZ 

 Svetovalci v izobraževanju odraslih (zagotovi ACS) 

 Šolski svetovalni delavci (OŠ in SŠ, karierni centri za mlade) 

 Karierni svetovalci kariernih centrov za študente 

 Predstavniki nevladnih organizacij, ki se ukvarjajo z VKO 

 Občasno: svetovalci za štipendiranje, za NPK, za izmenjave Erazmus, Europass. 

 

 

 


