
Nacionalna strokovna 

skupina za 

vseživljenjsko karierno 

orientacijo (NSS VKO)

Delovno srečanje svetovalnih 
delavcev osnovnih in srednjih šol
24. januar 2023

Ema Perme, MIZŠ, predsednica NSS VKO



Ciljna javnost

➢ministrstva (politike)

➢ državne institucije in strokovna združenja

➢ izvajalci VKO

➢ širša strokovna in druga javnost

Dostopno – spletna stran:

https://www.vkotocka.si/strokovna-skupina/

https://www.vkotocka.si/strokovna-skupina/


Nacionalna strokovna 

skupina za vseživljenjsko 

karierno orientacijo
Naloge v sklepu: delovne podskupine:

Imenovala: Ministrica za 
izobraževanje, znanost in šport 
(Sklep)

Mandat: 2021–2025

Članstvo: 

Ministrstva: izobraževanje, delo, 
gospodarstvo, Služba vlade za 
razvoj in evropsko kohezijsko 
politiko

Javni razvojni zavodi: ZRSŠ, CPI, 
ACS, ZRSZ, JŠRIPS.

Druge organizacije: Univerza v 
Ljubljani – Karierni center, 
Skupnost VŠ, Društvo za 
vseživljenjsko karierno orientacijo

Priporočila in 

smernice

Koordinacija in 

mreženje

Zbiranje in 

širjenje

Mednarodno 

sodelovanje

Poročanje in 

diseminacija

Podskupina 
za sistem

Podskupina 
za kakovost

Podskupina 
za 

komuniciran
je

Podskupina 
za 

mednarodno 
povezovanje

Podskupina 
za strokovni 

razvoj



Ministrstvo za 
izobraževanje, 

znanost in 
šport

Ministrstvo za delo, 
družino, socialne 
zadeve in enake 

možnosti

Ministrstvo za 
gospodarski in 

tehnološki 
razvoj

Služba vlade za 
razvoj in 
evropsko 

kohezijsko 
politiko

Zavod RS za 
šolstvo

Center RS za 
poklicno 

izobraževanje

Andragoški center 
Republike 
Slovenije

Zavod RS za
zaposlovanje

Javni 
štipendijski, 
invalidski, 

preživninski sklad 
RS

Kindergarte
ns

Primary
schools

Secondary
schools

Higher
vocational
colledges

Universitie
s

Adult
Education

organizations

Zavod za 
zaposlovanje, 

območne službe
koncesionarji

drugi izvajalci 
VKO

zbornice, centri 
za socialno 
delo, NVO 

podjetja

Upravljanje in zakonodajni okvir vseživljenjske karierne 
orientacije v Sloveniji

Zakonodaja na 
področju 
izobraževanja

Zakonodaja na področju 
urejanja trga dela

https://www.cedefop.europa.eu/en/country-reports/inventory-lifelong-guidance-systems-and-practices-slovenia-

si#introduction

https://www.cedefop.europa.eu/en/country-reports/inventory-lifelong-guidance-systems-and-practices-slovenia-si#introduction


Nacionalno partnerstvo: 

Nacionalna strokovna skupina za VKO (ministrstva, 
javni razvojni zavodi, NVOji)

Regionalno, lokalno partnerstvo:
različni socialni partnerji in deležniki

Izvajalci VKO:
vrtci, šole (osnovne, poklicne, srednje, višje) OS ZRSZ, 

Karierni centri pri univerzah, javne organizacije za 
izobraževanje odraslih, podjetja, NVOji

Upravljanje in partnerstvo v 

Sloveniji>

Mednarodno 

sodelovanje: 

CareersNet, 

Euroguidance, 

projekti, …



Napredek v urejanju 

politike VKO (2015-

2020); smernice ELGPN

Urejanje 
politike

Profesionalni 
razvoj

Praksa

Zakon o GIM  

ZSPSI

Prenova programskih 

smernic za svetovalno 

delo v šoli

Osnutek smernic za 

zagotavljanje 

kakovosti VKO
Izbirni predmet: razvoj 

kariere za 7. in 8. 

razred

Medresorske smernice 

VKO

Smernice, orodje: 

Moja izbira.si

Etične smernice –

IAEVG (prilagojeno za 

Slovenjo)



Trenutne aktivnosti

Državna raven

Izvajanje nalog NSS VKO:

 Popis politike, sistema, razvoja in prakse 
VKO – CareersNet Inventory (raziskovalci 
FF, intervjuji s strokovnjaki)

 Vprašalnik za svetovalce o usposobljenosti 
(usposabljanja, primanjkljaji, izkušnje,…)

 Kazalniki kakovosti dejavnosti VKO

 Povezovanje z drugimi akterji in mrežami

 Prenova informacij na spletni strani 
nacionalne točke VKO – Strokovna skupina

 Priprava aktivnosti ‚enotne vstopne točke‘ 
– svetovanje/lci za vse ciljne skupine na 
enem mestu v Ljubljani

 Priprava podlag za inštrument (ESS) v 
podporo VKO v Sloveniji

Mednarodna raven 

– CareersNet:

 Sodelovanje na delovnih sestankih 
(Posvetovalna skupina) in dogodkih – na 
daljavo (tedensko)

 Delovna skupina 1: Prenavljanje Smernic 
ELGPN – orodje 6 (za razvoj politike in 
sistemov VKO)

 Pobude k posodobitvi Resolucija Sveta, 
2008: „Boljše vključevanje vseživljenjske 
karierne orientacije v strategije 
vseživljenjskega učenja“.

 Raziskovanje, analize, zbiranje podatkov, 
pobude in priporočila na aktualne 
okoliščine (covid-19, vojna  Ukrajini,…)

- Euroguidance:

 Povezovanje v mreži Euroguidance –
možnosti izobraževanja strokovnih 
delavcev



Vprašalnik potreb po 

izobraževanju 

kariernih svetovalcev



Pomembnost 

znanja in 

spretnosti

VS ocena 

primanjkljaja



Leta 
izkušenj
svetovalcev



Delovni čas za VKO   / čas za izobraževanje



Katera znanja, ki jih nismo zajeli v zgornji tabeli, so 

še ključna za vaše področje dela?                   N= 55

1,80%

1,80%

1,80%

1,80%

3,60%

3,60%

3,60%

5,50%

7,30%

7,30%

9,10%

12,70%

14,50%

25,50%

0,00% 5,00% 10,00% 15,00% 20,00% 25,00% 30,00%

Mreženje med svetovalci VKO

Priznavanje spričeval in potrdil v…

Potrebe delodajalcev

Digitalne veščine pri delu s…

Organizacijske veščine

Human resource management (8)

Tuji jeziki na področju KO

Nove generacije (7)

Promocija storitev VKO (6)

Duševne težave (5)

Poznavanje situacije na…

Poglobljeno svetovanje (3)

Trg dela 8 (2)

Osnovne svetovalne veščine (1)

Izpostavljeno: svetovalci OŠ in SŠ

• Doseganje ciljne publike;

• Aktivno poslušanje, 

poslušanje;

• Štipendije, omejitve vpisa, 
možnosti zaposlitve, 
deficitarni poklici

• Samospoznavanje
• Širša psihološka znanja –

posebej po covidni situaciji
• Spremembe na trgu dela, 

spremembe v prehodih v 
izobraževanju po vertikali

• Poklici prihodnosti



12,20%

2,70%

2,70%

2,70%

2,70%

2,70%

2,70%

4,10%

4,10%

4,10%

5,40%

8,10%

9,50%

10,80%

12,20%

13,50%

0,00% 2,00% 4,00% 6,00% 8,00% 10,00% 12,00% 14,00% 16,00%

Drugo

Osebnostna rast svetovalcev,…

Trg dela

Svetovanje zaposlenim

Terapevtska znanja (osebne…

Svetovanje učencem

Motivacija (zaposlenih, tehnike)

Ugotavljanje in verifikacija…

Značilnosti generacij (na…

Izobraževalni sistem, prehodi,…

Težave v duševnem znanju

Psihologija (znanja in veščine)

Komunikacija (na splošno, z…

Svetovanje (proces, PKS,…

Na vseh vsebinskih področjih

Pripomočki in orodja…

Na katerih vsebinskih 

področjih potrebujete 

dodatno znanje?

Svetovalci v OŠ in SŠ

• psihološka znanja, teorije (geštalt,..)

• raba različnih pripomočkov (lestvice, 

vrpašalniki, drugo; tudi digitalnih – prenizka 

usposobljenost,…)

• senčenje na delovnem mestu

• coaching, moderiranje, učinkovita 

komunikacija motivacijske tehnike

• Individualno svetovanje 

• Poznavanje trga dela

• delo s starši

uporaba psihodiagnostičnih pripomočkov

osebnostna rast

odnos mlajših generaciji do kariere



Informativno vprašanje

 Ali vas lahko kontaktiramo za 

mnenje, ideje, pobude v primeru  

oblikovanju novega inštrumenta 

(razpisa) za krepitev dejavnosti 

VKO v šolah? 

– predlog je srečanje na daljavo 

(do 1 ure)

 Prosimo, da dvignete ročico

 ☺





Hvala za pozornost!

https://www.vkotocka.si/strokovna-

skupina/

Knjižnica - VKO-točka (vkotocka.si)

ema.perme@gov.si

https://www.vkotocka.si/strokovna-skupina/
https://www.vkotocka.si/gradiva/knjiznica/
mailto:ema.perme@gov.si

