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Zapisnik 1. seje1 Nacionalne strokovne skupine (NSS) VKO dne 7. 7. 2021 

 

Prisotni: Ema Perme in Miha Lovšin (MIZŠ), Tanja Vilič Klenovšek (ACS), Brigita Rupar 

(ZRSŠ), Alicia Leonor Sauli-Miklavčič (VSŠ), Romana Blažun in Lea Martič (MDDSZ), Julija 

Pirnat in Staša Bučar (ZRSZ). 

Odsotni: Zoran Kotolenko (Javni sklad), Gorazd Jenko in Klavdija Mihelj Korenika (SVRK), 

Petra Fras in Urška Bitenc (MGRT), Tatjana Ažman (ŠR),  Barbara Kunčič Krapež (CPI), 

Maruša Goršak (DKOS), Maja Dizdarević (Karierni centri UL). 

Dnevni red: 

1. Pozdrav in predstavitev članov 

2. Potrditev zapisnika 7. neformalne seje, 18. 5. 2021  

3. Glavni namen dela skupine s kratkim povzetkom opravljenega dela 

4. Načrtovanje dela v obdobju 2021–2025  

5. Razno 

 
 
Sklep 1/1, 7.7.2021: NSS VKO zamenja vrstni red točk, začne sestanek z 2. točko dnevnega 

reda (potrditev zapisnika), da se med tem pridružijo novi člani. 

 

 

Ad 2) Potrditev zapisnika 

 
Sklep 7/1, 18. 5. 2021 in 7/2, 18. 5. 2021 sta realizirana, sklep 7/3, 18.5.2021 (ozaveščanje 
širše javnosti o pomembnih temah VKO) je permanentna naloga, oziroma bo vključena v delo 
katere od podskupin NSS VKO. Člani potrdijo zapisnik. 

V skladu s sklepom 7/2, 18. 5. 2021 je Ema Perme člane seznanila z dogajanjem pri 
organizaciji letnega srečanja mreže Careers Net, ki je v okviru CEDEFOP-a zadolžena za 
VKO. Govorila je s Cynthio Harrison-Villalba (predstavnico mreže Careers Net), potrjen je 
datum 9. in 10. 12. 2021. MIZŠ je poslalo uradno potrditev CEDEFOP-u in uredilo, da je 
dogodek vključen kot spremljevalni dogodek v času predsedovanja pod 3. prednostno nalogo 
Unije evropskega načina življenja, vladavine prava in enakih možnosti, ki vključuje področje 
kakovostnega in vključujočega izobraževanja. 
 
Dogovori s Cynthio: 

1) Dogodek bo online; 
2) Vsa tehnična organizacija in podpora je na strani CEDEFOP-a; 
3) Vabilo bodo člani NSS VKO dobili do 15. 7. 2021, za sodelovanje na srečanju prvega dne; 
4) Drugi dan je zaprto srečanje omrežja Careers Net, kjer bosta sodelovali Ema Perme in 

Alicia Miklavčič, ki sta v skladu z dogovorom v Strokovni skupini za VKO kandidirali in bili 
izbrani kot slovenski strokovnjakinji ter bosta stalni članici mreže (lista izbranih ekspertov 
je Priloga 1 k zapisniku); 

                                                            
1 Strokovna skupina je spremenila ime, zato je dogovor, da se vrstni red sej številči na novo, od 1 dalje. 
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5) Vodilna tema srečanja bo »governance« oziroma upravljanje področja vseživljenjskega 
svetovanja in kariernega razvoja; 

6) Vključitev Slovenije:  
i) pozdravni nagovor, Ema Perme si prizadeva da bi pozdravila ministrica MIZŠ; 
ii) kako se upravlja VKO (mreža Careers Net dejavnost imenuje life long guidance 

and career development), Slovenija predstavi svoj način upravljanja in monitoringa:  
(a) različni nivoji - nacionalni (NSS VKO), po različnih mrežah (šolstvo, 

zaposleni, brezposelni…), povezovanje na lokalni ravni, projekti – primeri 
dobre prakse 

(b) Ema Perme pripravi krovno predstavitev  
(c) Kdo in kaj predstavi v nadaljevanju se bodo člani še dogovorili, predlogi so 

Karierni center za mlade - vzhodna regija (Všečkam in grem), Zavod za 
zaposlovanje (Nacionalna koordinacijska točka), svetovanje v 
izobraževanju odraslih, Romana Blažun predlaga še Javni sklad (projekt 
ASI); 

iii) Ema Perme je že poslala nekaj filmov, ki jih bomo uporabili ob predstavitvah, ali kot 
popestritev odmorov. V CEDEFOP-u jih prevajajo, zato je treba pogledati, ali se še  
kaj doda. 

 

Ad 1) Pozdrav in predstavitev članov 

Ema Perme pozdravi novo članico Romano Blažun, ki se predstavi. Ker pozna prisotne člane 
njihovo predstavljanje ni potrebno. 

 

Ad 3) Glavni namen dela skupine s kratkim povzetkom opravljenega dela 

Ema Perme na kratko predstavi dosedanje delo Strokovne skupine za VKO in delo sedaj 
imenovane Nacionalne strokovne skupine VKO ter njene pristojnosti v skladu z imenovanjem. 
Zamišljeno je, da bo NSS VKO delo nadaljevala v 5. podskupinah (operativne naloge), celotna 
skupina se bo sestajala za odločanje, potrjevanje, glasovanje in seznanjanje z novostmi v 
posameznih mrežah, ki jih člani predstavljajo. 

V letu 2021 je imela stara strokovna skupina že 7. neformalnih sestankov, kjer se je predlagalo 
5. področji dela, z nekaterimi operativnimi nalogami. Predlagani so vodje posameznih 
podskupin in člani, člani so se v podskupine uvrstili na podlagi pristojnosti organizacije 
(delovnega mesta) iz katere prihajajo, interesa, poznavanja tematike. 

Člani na seji razpravljajo o nalogah posameznih podskupin in terminih za njihovo izvedbo (glej 
Prilogo 2 zapisnika). 

Sklep 1/2, 7.7.2021: v prilogi zapisani vodje podskupin usklajujejo delo s svojimi člani v 
juliju in avgustu 2021. Podskupine pripravijo konkretne predloge aktivnosti in nalog za 
svojo podskupino. Do 23. 8. 2021 vodje pošljejo predloge Staši Bučar in Emi Perme. 

Razprava teče v smeri, da Sloveniji manjka strategija na področju VKO, zato je to ena od 
prioritet podskupine Sistemsko urejanje VKO. Ena od nalog te podskupine je oblikovati nov 
shematski prikaz akterjev VKO, kar bo podlaga predstavitve Slovenije na srečanju mreže 
Careers Net. 

Nekateri člani še niso podali predlogov, v katerih (vsaj dveh) podskupinah bi želeli delovati, 
zato naj to naredijo. Tudi novi člani so bili s tem seznanjeni šele na seji (nekateri so tudi 
odsotni), zato naj VSI podajo predloge, kje bodo sodelovali. Prisotni člani NSS VKO so glede 
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na ustanovo, od koder novi člani prihajajo, za nekatere že predlagali sodelovanje v 
podskupinah, ti pa naj to še potrdijo. 

Sklep 1/3, 7.7.2021: Člani NSS VKO, ki še niso uvrščeni v nobeno ali le eno podskupino, 
do konca julija sporočijo Staši Bučar, v katerih podskupinah bodo sodelovali. 

 

Naslednja seja bo od 24. – 27. 8. 2021, končni termin seje bomo dogovorili z orodjem 
Doodle. 

 

Zapisala: Staša Bučar 


