Zapisnik Strokovne skupine (SS) VKO dne 16. 12. 2020
preko spletne povezave
Prisotni: Miha Lovšin (MIZŠ), Ema Perme (MIZŠ), Lea Martiči in Maja Grašič (MDDSZ),
Gorazd Jenko (SVRK), Barbara Kunčič Krapež (CPI), Alicia Leonor Sauli-Miklavčič (VSŠ),
Tanja Vilič Klenovšek (ACS), Tatjana Ažman (ŠR), Barbara Leder (Javni sklad), Staša Bučar
(ZRSZ).
Opravičila: Mateja Gornik Mrvar (MIZŠ), Brigita Rupar (ZRSŠ), Maja Dizdarević (Karierni
centri UL), Zlata Šlibar (ZRSZ), Maruša Goršak (DKOS).
Odsotni: Katja Dovžak (MIZŠ), Urška Bitenc (MGRT),

Dnevni red:
1.
2.
3.
4.

Potrditev zapisnika sestanka 2.12.2020
Pregled dosežkov skupine
Vizija SS
Razno

Ad 1.) zapisnik je potrjen.

Ad 2.) Pregled dosežkov skupine:
Miha je predstavil rezultate in druge dosežke skupine v zadnjih 5. letih delovanja (priložen PP
1).

Ad 3.) Vizija SS
Maja Grašič pove, da MDDSZ podpira delovanje skupine, vendar njeno delovanje v bolj
neformalni obliki. Večina VKO izvaja MDDSZ preko ZRSZ in Javnega štipendijskega,
razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada, predstavniki obeh so vključeni v skupino.
Več razpravljalcev se na to odzove, argumenti za formalno imenovanje skupine so:



1

Formalno imenovana skupina zavezuje vse sodelujoče sektorje in institucije k
odgovornosti za nemoteno delovanje in razvoj VKO, ter usklajeno sodelovanje.
Tujina spodbuja formalno partnersko in drugo sodelovanje ter povezovanje na vseh
področjih še zlasti na področju VKO.



Člani formalizirane strokovne skupine zastopajo različne inštitucije in strokovno stališče
teh inštitucij, zato naloge, ki jih opravljajo za uresničevanje ciljev in nalog strokovne
skupine, opredelijo v svojem opisu del in nalog.

Sklep 1 /16. 12. 2020: skupina ostane formalno imenovana s strani MIZŠ.
Vzporedno z razpravo o formalnem/neformalnem delovanju skupine več članov predlaga več
nivojsko delovanje skupine. Gorazd vidi 3 nivoje (odločevalci, eksperti in vsi deležniki), drugi 2
nivoja (oblikovalci politike, eksperti), saj je vključevanje drugih deležnikov možno že v
obstoječem imenovanju. V razpravi se oblikujejo naslednji pogledi:










Vsi se sestajajo takrat, kadar je potrebno informiranje vseh.
Odločevalski nivo se sestaja redkeje, informacije morajo biti fokusirane.
Taka delitev pomeni racionalizacijo dela, pa tudi jasne odgovornosti za oba nivoja.
Oba nivoja ne moreta delovati ločeno, zato se po potrebi delovanje preplete.
vsak predstavnik institucije je odgovoren, da informacije s sestanka dobijo vsi zaposleni
v njegovi instituciji, ki jih področje VKO zadeva (zavedamo se, da je VKO razdrobljena
tudi v posameznih institucijah).
Za posamezne naloge se določi posamezne podskupine z jasnimi nalogami in
odgovornostmi, določeni so kriteriji in indikatorji.
Posamezne podskupine morajo biti oblikovane na podlagi interesa članov.
Socialni partnerji naj bodo vključeni, če ne kot redni člani pa vsaj občasno.

Sklep 2/16. 12. 2020: skupina bo delovala dvo-nivojsko.
Vzporedno z organizacijo in delovanjem skupine se odpre vprašanje vodje skupine, pa tudi
naloge skupine:
 Smotrno je, da vodenje strokovne skupine prevzame nekdo, ki je z nivoja oblikovanja
politike, zaradi teže doma in v tujini.
 Vodja mora poznati obe področji VKO (izobraževanje in zaposlovanje)
 Naloge v imenovanju naj bodo dovolj široke, operativno za posamezne delovne
skupine ozko določene.
Ema predstavi svoje razmišljanje o delu strokovne skupine v prihodnje (priložen PP 2). Člani
skupine podprejo predstavljen predlog nadaljnjega dela in tudi operativni načrt. Z imenovanjem
se mudi.
Sklep 3/16. 12. 2020: do naslednjega sestanka Ema Perme (pomaga Gorazd Jenko)
pripravi predlog imenovanja.
Sklep 4/16. 12. 2020: članstvo v strokovni skupini se racionalizira tako, da se iz vsakega
ministrstva določi maksimalno 2 člana in nadomestne člane, iz drugih institucij pa po
enega.
Sklep 5/16. 12. 2020: vsi člani, ki so pripravili pisno razmišljanje o nadaljnjem delu
strokovne skupini, naj ga posredujejo Emi Perme.
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Ad 4.) Razno
Sklep 6/16. 12. 2020: naslednji sestanek je 6. 1. 2021 ob 13.00.
Zapisala: Staša Bučar
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