Zapisnik Strokovne skupine (SS) VKO dne 13. 1. 2021

Prisotni: Ema Perme (MIZŠ), Urška Bitenc (MGRT), Alicia Leonor Sauli-Miklavčič (VSŠ),
Tanja Vilič Klenovšek (ACS), Maja Dizdarević (Karierni centri UL), Barbara Leder (Javni sklad)
Brigita Rupar (ZRSŠ), Tatjana Ažman (ŠR), Gorazd Jenko (Služba vlade za kohezijsko
politiko), Zlata Šlibar, Julija Pirnat in Staša Bučar (ZRSZ).
Opravičili: Mateja Gornik Mrvar, Katja Dovžak in Miha Lovšin (MIZŠ), Maruša Goršak
(DKOS), Lea Martič (MDDSZ), Barbara Kunčič Krapež (CPI).

Dnevni red:
1.
2.
3.
4.

Potrditev zapisnika sestanka 6. 1. 2021
Dokončati predlog imenovanja SS VKO
Delo skupine v bodoče
Razno

Ad.1) Potrditev zapisnika
Zapisnik seje 6. 1. 2021 bomo potrdili skupaj z zapisnikom te seje, zaradi vsebinskega
nadaljevanja dela.

Ad.2) Predlog novega imenovanja SS VKO
Razprava glede preambule, ali so resolucije EU zavezujoče ali ne. Ema Perme pojasni, da se
lahko upošteva samo dokumente, vezane na urejanje politike izobraževanja, saj Sklep o
imenovanju skupine potrjuje minister/-ica za izobraževanje. V preteklem tednu nismo prejeli
dodatnih predlogov dokumentov, čas dopolnitev podaljšujemo do 15. 1. 2021. Ema predlaga,
da po naši presoji navedemo vse ustrezne dokumente, v procesu potrjevanja sklepa bo pravna
služba MIZŠ presodila pravno ustreznost in izločila dokumente, ki ne izpolnjujejo pogojev za
zavezo v preambuli.
Sklep 1/13. 1. 2021: člani do vključno 15. 1. 2021 predlagajo vse relevantne dokumente,
ključne za politike VKO s področja izobraževanja (tudi evropske).
Sklep 2/13. 1. 2021: Ema Perme preveri, ali je nujno, da organizacije posredujejo svoje člane
pisno.
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Poteka razprava o članstvu. Doda se pomotoma izpuščeno članico ZRSŠ, Brigito Rupar. Ema
pojasni, da je ZRSZ organizacija, kjer se izvaja VKO, hkrati pa je projekt NKT VKO podpora
SS VKO. Zato predlaga, da ohrani v skupini 2 člana.
Sklep 3/13. 1. 2021: ZRSZ ohrani 2 člana v SS VKO.
Na decembrski seji smo sprejeli sklep (4/16. 12. 2020), da imajo člani ministrstva in SVRK tudi
namestnika. Zato ponovni opomnik, da SVRK in MGRT posredujeta predlog imen
nadomestnih članov.
Sklep 4/13. 1. 2021: Urška Bitenc (MG) in Gorazd Jenko (SVRK) sporočita svoje
namestnika
Gorazd Jenko poda predlog, da je smiselno, da ima tudi vodja SS VKO namestnika, ki je eden
od imenovanih članov.
Sklep 5/13. 1. 2021: Člani Majo Dizdarević z večino izglasujejo za namestnico
predsednice.
Nadaljuje se s pregled besedila Sklepa imenovanja SS VKO za naslednje obdobje, člani so
največ časa posvetili vsebini sklepa, torej:
(i)
(ii)

Ključna področja dela in
Naloge strokovne skupine VKO.

Člani strokovne skupine so razpravljali o različnih predlogih in dikcijah in vse spremembe sproti
zapisali v sklep. Maja posreduje dokument vsem v pregled. Do naslednjega tedna lahko
predlagamo manjše popravke.
Sklep 6/13. 1. 2021: do 18.1. 2021 člani posredujejo (zgolj manjše) popravke sklepa.
Sklep 7/13. 1. 2021: Naslednji sestanek bo 3. 2. 2021 ob 13.00.
Zapisala: Staša Bučar
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