Zapisnik Strokovne skupine (SS) VKO dne 6. 1. 2021

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

Dnevni red:
1.
2.
3.
4.

Potrditev zapisnika sestanka 2. in 16. 12.2020
Predlog novega imenovanja SS VKO
Delo skupine v bodoče
Razno

Ad.1) Potrditev obeh zapisnikov
Prisotni potrdimo zapisnika 2. in 16.12.2020. prejšnje seje.
Ad.2) Predlog novega imenovanja SS VKO
Na začetku razjasnjevanje, ali smo v skupini zato, da predstavljamo VKO posameznih
organizacij, ali je nacionalna skupina zato, da načrtuje celovito dejavnost v državi, h kateri
prispevamo te organizacije.
Ema Perme je pripravila predlog novega imenovanja, ki ga usklajujemo. Ema predlaga, da
se dopolni zakonske in druge pomembne podlage za imenovanje SS.
Sklep 1/6. 1. 2021: Vsi pogledamo, ali so za uvodni del kakšne novejše podlage, ki se
navezujejo prav na VKO. Dopolnitve poslati do torka 12. 1. 2021 Staši Bučar.
Odpre se vprašanje terminologije, in se sprejme naslednji sklep:
Sklep 2/6. 1. 2021: Terminologija bo delo SS v naslednjem obdobju.
Razpravljamo o članih SS in se uskladimo, da naj se skupine ne širi, da pa se pusti možnost
vabljenih gostov za posamezne teme. Postavi se vprašanje ali imajo vsi člani nadomestne
člane, vendar se uskladimo, da je to potrebno za člane ministrstev in SVRK, za ostale pa se
doda, da si uredijo zamenjavo, kadar se ne morejo udeleževati sej. Pregledamo naloge SS in
jih nekoliko popravimo.

1

Postavi se vprašanje, ali naj se vključi v naloge še kaj dodatnega, npr za karierne centre na
univerzah.
Predlogi, da bi morali več narediti na diseminaciji vseh preteklih projektov, da se dejavnost
promovira in da je vse dostopno strokovni in široki javnosti.
Predlog, da bi imelo imenovanje že na začetku napisano obdobje delovanja – se preveri pri
pravni službi
Členi na koncu, povezani z (samo)evalvacijo SS – se preveri, ali so še potrebni.
Sklep 3/6.1.2020: Naslednji sestanek bo 13. 1. 2021 ob 13.00. Maja Dizdarević pošlje
čistopis na tej seji usklajenega predloga imenovanja za prihodnje obdobje.
Zapisala: Staša Bučar

2

