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Na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani je 23. In 24. avgusta 2018 potekala Konferenca o šolskem 
svetovalnem delu – 19. Prispevki strok za svetovalno delo v praksi.  

Konference se je udeležilo več kot 270 udeležencev - svetovalnih delavcev  vrtcev, osnovnih in srednjih šol, 
dijaških domov in zavodov, profesorjev fakultet Univerze v Ljubljani, Maribora in Primorske univerze, gostja iz 
Avstrije, svetovalcev Zavoda RS za šolstvo, Andragoškega Centra Slovenije, Centra za poklicno in strokovno 
izobraževanje, Pedagoškega inštituta, Zavoda RS za zaposlovanje, strokovnjakov  svetovalnih centrov ter 
zdravstvenih ustanov (NIJZ, UKC Ljubljana) ter tudi številni študentje prostovoljci.  

V uvodnem delu so o pomenu šolskega svetovalnega dela,  svojih pogledih nanj  ter pričakovanjih glede 
zaključkov konference spregovorili - dr. Vinko Logaj, direktor Zavoda RS za šolstvo,  prof. dr. Roman Kuhar, 
dekan Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, prof. dr. Vesna Leskovšek, dekanka Fakultete za socialno delo 
Univerze v Ljubljani, prof. dr. Valentin Bucik, predstojnik Oddelka za psihologijo in izr. prof. dr. Nives, 
predstojnica Oddelka za pedagogiko in andragogiko Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani ter dr. Stanka 
Lunder Verlič, direktorica Urad za razvoj in kakovost izobraževanja, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in 
šport.  

Na okrogli mizi, s katero smo zaključili prvi dan srečanja,  pa so aktivno sodelovali - dr. Stanka Lunder Verlič, 
direktorica Urada za razvoj in kakovost izobraževanja, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, dr. Brigita 
Rupar, predstojnica OE Zavoda RS za šolstvo Ljubljana,  dr. Tatjana Ažman, predstavnica  Šole za ravnatelje,  
Ajda Erjavec Bartolj, predsednica Društva šolskih svetovalnih delavcev Slovenije, Nives Počkar, ravnateljica, 
predsednica Društva ravnateljev srednjih šol, dijaških domov in višjih šol,  Gregor Pečan, ravnatelj, 
predsednik  Združenja ravnateljev in ravnateljic osnovnih, glasbenih šol in OŠPP, prof. dr. Anton Meden, 
predsednik Zveze aktivov svetov staršev Slovenije ter Lucija Karnelutti, predstavnica Dijaške organizacije 
Slovenije.  V razpravi so sodelovali tudi številni drugi udeleženci.  

V uvodu je koordinatorica konference predstavila izhodišča in cilje konference. Zavod RS za šolstvo namreč že 
vse od leta 1999 dalje, po sprejemu Programskih smernic za delo svetovalne službe v slovenskem šolskem 
sistemu (za delo v vrtcih, osnovnih šolah, srednjih šolah, dijaških domovih in zavodih), vsako leto organizira 
posvete svetovalnih delavcev - Prispevke strok za svetovalno delo v praksi, na katerih se obravnavajo aktualne 
znanstvene in strokovne novosti  za delo svetovalne službe v praksi.  

Letošnji, že 19. posvet, smo zastavili kot »Konferenco o šolskem svetovalnem delu«. Pobudo zanjo je oblikovala 
Področna razvojna skupina Zavoda RS za šolstvo za svetovalno delo v vrtcih šolah in domovih. Temeljni namen 
konference je bil, da ob 50. obletnici zaposlitve prvih timov svetovalnih delavcev v slovenskih osnovnih šolah oz. 
začetka vzpostavljanja šolske svetovalne službe v slovenskem šolskem sistemu (avtor koncepta in 
eksperimentalnega uvajanja je bil dr. Franc Pediček, 1968), osvetlijo in poglobljeno spregovorijo o sedanjem 
delovanju svetovalne službe v slovenskem šolskem sistemu, prav tako pa tudi o perspektivah njenega razvoja in 
delovanja v prihodnosti.  

Med najpomembnejšimi razlogi za konferenco, ki bi celostno zaobjela sedanji in perspektivni položaj, vlogo in 
dejavnosti svetovalne službe, so bile konceptualne novosti v šolskem sistemu v zadnjih 20-ih letih, spoznanja 
strokovnih analiz in znanstvenih raziskav o posameznih vidikih delovanja svetovalne službe ter spoznanja, ki 
temeljijo na dolgoletnem neposrednem sodelovanju svetovalcev Zavoda Republike Slovenije za šolstvo s 
svetovalnimi delavci v praksi. Izjemno pomembna spodbuda za konferenco pa je bila tudi odločitev Oddelka za 
pedagogiko in andragogiko Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, da  sedanje delovanje svetovalne službe 
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znanstveno in celovito prouči, pa tudi jasna in močna podpora Oddelka za psihologijo Filozofske fakultete in 
Fakultete za socialno delo.  

Konferenco je podprlo tudi Ministrstvo RS za izobraževanje, znanost in šport v okviru  ESS projekta - Inovativni 
javni zavod, ki ga koordinira  Zavod RS za šolstvo.  

Temeljni namen in cilj konference je bil, na osnovi znanstveno raziskovalnih in strokovnih spoznanj 

- kritično ovrednotiti sedanje delovanje svetovalne službe in kompetence različnih strokovnih profilov 
svetovalnih delavcev za izvajanje svetovalnega dela v skladu s Programskimi smernicami za delo 
svetovalne službe (MIZŠ, 1999), še predvsem za njihovo uspešno sistemsko zasnovano in naravnano 
razvojno in preventivno delo ter za soustvarjanje spodbudnega učnega okolja za vsakega otroka, 
učenca oz. dijaka;  

- prepoznati kompetence svetovalnih delavcev, ki bodo potrebne za uspešno delovanje  svetovalne 
službe v prihodnosti ter  

- spoznati primere kakovostne inovativne prakse delovanja šolske svetovalne službe tako v  Sloveniji kot 
tudi zunaj naših meja ter oblikovati predloge za njihovo promocijo in morebitno sistemsko umestitev; 

 

Cilj okrogle mize pa je bil z vabljenimi gosti spregovoriti o tem,  

       -  kako povečati usklajenost pričakovanj svetovalnih delavcev in drugih deležnikov  (vodstvenih delavcev,  
učiteljev, staršev, učencev in dijakov) o prioritetnih dejavnostih, vsebinskih področij ter nalogah 

svetovalne službe,  
-  kako izboljšati sodelovanje svetovalne službe z  vsemi deležniki ter okrepiti razvojno in preventivno 

vlogo svetovalne službe ter  
-  kako na sploh zmanjšati delež upravno-administrativnih nalog vrtcev in šol ter tako razbremeniti  s 

temi nalogami tudi svetovalne delavce.  
 

Na povabilo  k aktivnemu sodelovanju so se odzvali 104 strokovnjaki z 68-timi znanstvenimi in strokovnimi 
prispevki, med njimi 23 profesorjev matičnih fakultet, 6  svetovalk Zavoda RS za šolstvo, 4 strokovnjaki 
svetovalnih centrov,  več strokovnjakov zdravstvenega sektorja ter 33  svetovalnih delavcev OŠ (15), vrtcev(6) 
ter 11 iz srednjih šol in dijaških domov.   

Izvedenih je bilo 6 vabljenih predavanj eminentnih domačih strokovnjakov - prof. dr. Zdenko Medveš,  prof. dr. 
Gabi Čačinovič Vogrinčič, prof. dr. Metod Resman, prof. dr. Sonja Pečjak, doc. dr. Petra Mrvar Gregorčič ter  tuja 
gostja, mag. Sandra Jensen iz Avstrije;  Poleg tega pa smo spremljali še 6 plenarnih predavanj v dveh 
podskupinah, 3 do 5 predavanj v 11-ih  sekcijah ter sodelovali v 10-ih delavnicah. Vsi nastopi so se zaključili z 
razpravo in predlogi reševanja aktualnih zagat v delovanju svetovalne službe.  

Vsi udeleženci so prejeli tudi Zbornik povzetkov vseh prispevkov v slovenskem in angleškem jeziku. Izdal ga je 
Zavod RS za šolstvo in bo kmalu dostopen tudi v digitalni bralnici na spletni strani zavoda.  Udeležencem pa smo 
ponudili tudi sezname priporočljive sodobne literature za delo svetovalnih delavcev, ki so jo izbrali člani 
Programskega odbora.   

Številni udeleženci so osebno izrazili  svoje zadovoljstvo tako z vsebino, kakor tudi z organizacijo in vzdušjem na 
konferenci.   

Zaključke konference bo Programski odbor uskladil do konca meseca septembra, jih posredoval udeležencem, 
vsem javnim zavodom na področju vzgoje in izobraževanja ter tudi Ministrstvu za izobraževanje, znanost in 
šport. Želimo namreč, da bi zaključki konference postali pomembno izhodišče za nadaljnji razvoj svetovalne 
službe v Sloveniji, za razvoj študijskih programov, stalnega strokovnega izobraževanja ter za oblikovanje 
predlogov sistemskih izboljšav za še bolj uspešno delovanje svetovalne službe v našem šolskem sistemu.  

Mag. Tanja Bezić, koordinatorica konference 


