Zapisnik skupine VKO dne 21.1.2020

Prisotni: Katja Dovžak in Ema Perme, Miha Lovšin, (vsi MIZŠ), Barbara Kunčič Krapež (CPI), AliciaLeonor-Sauli-Miklavčič (VSŠ), Tanja Vilič Klenovšek (ACS), Darja Čot in Lea Martič (MDDSZ), Dušan
Mikuž (Javni sklad), Brigita Rupar (ZRSŠ) , Zlata Šlibar in Staša Bučar (ZRSZ), Maja Dizdarević
(Karierni centri UL), Gorazd Jenko (Služba vlade za kohezijsko politiko), Maruša Goršak (DKOS), Urška
Bitenc (MGRT).
Opravičili: Tatjana Ažman (ŠR), Barbara Leder, Mateja Gornik Mrvar (MIZŠ).
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Potrditev zapisnika
Potrditev Etičnih smernic IAEVG
Struktura projektov VKO
Poročilo o delu za leto 2019
Plan dela 2020
Razno

Ad.1) Potrditev zapisnika
K zapisniku Miha pojasni, da bo Štajerska gospodarska zbornica predstavila Talentzentrum pri državni
sekretarki MIZŠ.
Miho zanima, ali je kak odziv na Priporočila, poslana v decembru? Maja poroča, da je sektor za visoko
šolstvo o tem informiral pri Kariernem centru UL, Zlata pa, da se je novi direktor CPI sestal z ZRSZ
glede Moje izbire.
Zapisnik je sprejet, doda se Sklepom 1, da je treba imenovanje SSVKO popraviti (član DKOS, naloge,
sekretariat). Razen tega dodanega sklepa so vsi sklepi realizirani.

Ad.3) Struktura projektov VKO
Javni sklad je uredil svoje projekte. Miha predlaga, da so v tabeli zajeti samo projekti z vsebinami
karierne orientacije. Namen te preglednice je, da dobimo pregled kaj se na področju VKO dogaja.
Podatki v tabeli lahko služijo kot podlaga za pridobivanje sredstev v novi perspektivi. Dostopna je na
VKO točki pod Raziskave, razvoj in projekti in sicer pod Pomembni dokumenti. Posodobitve se pošilja
na Stašin naslov ali e-naslov VKO točke.
Razgovor glede tega kakšne projekte navajamo v tem seznamu. Najprej moramo vedeti kaj naslavljamo
in zakaj (nameni in cilji), navesti rezultate teh akcij, priporočila, evalvacije – če so, in link na spletno
stran, če je bila evalvacija narejena. Razpravljalci se strinjajo, da je pomembno, da ima skupina pregled
nad projekti. Miha predlaga, da seznam prečistimo. Vsi dopolnimo manjkajoče rubrike in pogledamo, ali
je vsebina jasna. Staša pošlje vsem najnovejši seznam.

Sklep1/21.1.2020: vsi pregledamo in prečistimo svoje projekte, hkrati damo predloge za
posodobitev metodologije. Rok je 31.1.2020.

Ad.2) Potrditev Etičnih smernic IAEVG
Etične smernice IAEVG. Diskusija glede besedne zveze in definicije Sustainable career Trajnostna/vzdržnostna kariera. Člani imamo različna mnenja glede prevoda tega termina.
Sklep 2/21.1.2020: Miha kontaktira Raima Vuorinena glede pomena te definicije. Smernice
ponovno obravnavamo naslednjič.

Ad.4) Poročilo o delu za leto 2019
Barbara K. predlaga popravek Poročila v točki Podpora VKO na področju poklicnega izobraževanja.
Lea in Darja predlagata, da se zapisnik naredi glede na plan dela, bolj jasno naj bo, kaj je realizirano in
kaj ne, ter zakaj. Popravili bosta osnutek glede prejemnikov, nato Staša popravi poročilo ter ga pošlje
vsem članom. Predlog vsi člani pregledamo.
Sklep 3/21.1.2020: Popravke damo do 24.1., do 31.1. pregledamo člani, 3.2. bo dopisna seja
komisije, ki bo odprta do 7.2.
Ad. 5) Plan dela prestavimo na naslednjo sejo.
Ad.6) Razno.
Maja D izpostavi veliko ponudnikov različnih izobraževanj in oglasnih sporočil podjetij, ki so zakupila ta
prostor, na kar bi morali strokovne delavce opozoriti, oziroma navajati zaupanja vredne vire. Miha
predlaga, da se to obravnava na eni od prihodnjih sej.
Skupina ima imenovanje samo do konca tega leta. Tanja V. Klenovšek predlaga, da damo predlog
ministru za podaljšanje delovanja vsaj pol leta pred iztekom ter priporočila, kako naj skupina posluje.
Katja poroča o odprtem razpisu Dvig izobrazbene ravni. Poroča tudi, da bo MDDSZ podprl projekt VKO
- karierni centri za mlade v naslednji perspektivi. Predlaga, da je prispevek o centrih na konferenci, ki
jo bo imel Zavod za šolstvo v Laškem 15. in 16. aprila. Brigita pove, da je nekaj članov skupine prosila
za prispevke, ostale pa vabi kot udeležence.
Naslednji sestanek bo 12.2.2020 ob 9. Uri.

Zapisali: Brigita Rupar in Staša Bučar

