Zapisnik Strokovne skupine (SS) VKO dne 3. 2. 2021

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

Dnevni red:
1.
2.
3.
4.
5.

Potrditev zapisnikov 6. 1. in 13. 1. 2021
Poročilo o predlogu imenovanja SS VKO
Letno poročilo SS VKO
Delo skupine v bodoče
Razno

Ad 1) Potrditev zapisnika
Člani so potrdili zapisnika sestankov 6. 1. 2021 in 13. 1. 2021.

Ad 2) Poročilo o predlogu imenovanja SS VKO
Ema poroča, da čaka ime namestnika članice MGRT, nato gre poziv k imenovanju do
sodelujočih socialnih partnerjev in deležnikov z MIZŠ. Predlagani člani bodo dobili poziv k
imenovanju v vednost. Ko bo MIZŠ prejel vsa uradna imenovanja oziroma njihove potrditve,
se začne postopek imenovanja in sprejemanja sklepa o delu SS VKO za naslednje mandatno
obdobje – sklep podpiše minister/-ica za izobraževanje, znanost in šport.

Ad 3) Letno poročilo SS VKO
Člani so pregledali letno poročilo in ga dopolnili. Poročilu je potrebno dodati ustrezne
povezavami do spletnih strani, kjer so dostopne vsebine, gradiva, ipd.. Člani preverijo: spletne
povezave, nazive, uredijo vsebinske dopolnitve ipd. do 11. 2. 2021. Poročilo načrtujejo poslati
na ustrezne naslove (predvidoma 15. 2. ), ko bodo etične smernice grafično opremljene in
dostopne na VKO Točki.
Razprava o (samo)evalvacijskem vprašalniku, ki je bil vključen v zadnji sklep o imenovanju:
Ema poudari, da bi bil vprašalnik uporaben za samorefleksijo; Miha presodi, ali ga skupina
izpolni za leto 2020. Tanja spomni, da je v knjižici Razvoj politike za vseživljenjsko karierno
orientacijo:
evropski
nabor
orodij
(http://www.elgpn.eu/publications/browse-bylanguage/slovene/razvoj-politike-za-vsezivljenjsko-karierno-orientacijo-evropski-nabororodij/) tudi vprašalnik, ki sta ga Tanja in Staša že izpolnjevali. Vprašalniki v tem gradivu so
prilagojeni prav za VKO delovanje, verjetno bi lahko v prihodnje predstavljal tudi kot orodje za
primerjavo z drugimi EU državami.
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Sklep 1/3. 2. 2021: člani, do vključno, 10. 2. 2021, dopolnijo besedilo in dodajo spletne
povezave, kjer je potrebno oziroma dogovorjeno. Dopolnitve pošljejo Staši Bučar.
Sklep 2/3. 2. 2021: Ema Perme se dogovori z Miho Lovšinom, ali člani skupine izpolnijo
evalvacijski vprašalnik.

Ad 4) Delo skupine v bodoče:
Ema odpre razpravo, katere poudarke vidijo pri delu skupine v naslednjem obdobju. Predlogi
so digitalno in zeleno, vizija VKO, ugotavljanje sistemskih anomalij, promocija projektov VKO
(lahko na množičnih dogodkih, ali ena na ena), povezovanje.
Tanja povzame, da se vsi ti predlogi lahko uvrsti v pet področij dela, ki so definirana v
imenovanju, zato lahko na podlagi teh pripravimo načrt dela.
Ema predlaga, da na naslednjem sestanku (začetek marca) naredimo SWOT analizo, nato se
določi manjše skupine, ki v enem mesecu pripravijo konkretne naloge po posameznih
področjih dela za naslednje pet letno obdobje. Na sestanku v začetku aprila bodo skupine
poročale o načrtovanih nalogah. Člani se s takim načinom dela strinjajo.
Ad 5) Razno
Maruša sprašuje o projektu zaposljivost diplomantov. Maja pove, da se je v 2020 zaključila
prva faza, da projekt vodi vpisna služba. Verjetno bi bilo za člane SS zanimivo, o tem izvedeti
več.
Maja pove, da so dijaki letos zmedeni, informativa je bila slabo tehnično podprta, informativni
dnevi potekajo na 6. različnih platformah, vsaka fakulteta (srednja šola) ima svoj zoom, vse to
pa poraja dvom, da bodo učenci in dijaki seznanjeni z vsem, kar je dostopno. Maja zato
predlaga, da bi se vse dostope do informacij o informativnih dnevih ponudile na enem mestu
(na MIZŠ). Tanja pove, da bodo za izobraževanje odraslih posredovali informacije o
informativnih dnevih direktno njihovim svetovalcem. Alicia pove, da je pregled višjih strokovnih
šol pri njih in je ločen od vpisne službe univerz.
Sklep 3/3. 2. 2021: Maja Dizdarević pripravi osnutek dopisa, s pozivom MIZŠ, da zagotovi
informacije o informativnih dnevih in možnostih svetovanja na enem mestu.
Barbara Kunčič pove, da se je izvajala projekt Mladi v tranziciji in da želijo vključeni predstaviti
raziskavo SS.
Sklep 4/3. 2. 2021: sredi marca bomo organizirali predstavitev, datum uskladimo v
sistemu doodle.
Sklep 5/3. 2. 2021: naslednji sestanek bo 5. 3. 2021 ob 12.00.

Zapisala: Staša Bučar
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