
                             

 

PRIPRAVA MLADIH NA VSTOP V SVET ZAPOSLOVANJA 

27. 8. 2020 

Lokacija:  

Biotehniški izobraževalni center Ljubljana (BIC) – Center kulinarike in 
turizma KULT316, Prušnikova 74, 1210 Ljubljana 

 

 

8.30 – 9.00 

 

Prihod udeležencev 
 

 
9.00 - 10.30 

 
MREŽE EUROGUIDANCE, EUROPASS IN NCP EQF 

 
Nov evropski Europass portal: nove storitve in kaj 

ponujajo 
 

Špela Pogačnik Nose, Nacionalni center Europass (CPI)  

 
Register kvalifikacij: nove funkcionalnosti za 

uporabnike 
 

Nejc Jensterle, Nacionalna koordinacijska točka SOK/EOK 
(CPI) 

 
Vloga kariernih središč ter pomen funkcionalne 

pismenosti kot ključne prednosti na trgu dela 
 

Uroš Kopavnik, vodja Kariernega središča Kranj (ZRSZ)  

 
 

 

10.30 – 11.30 

 

PRIMER DOBRE PRAKSE  
 

Karierni center v izobraževalni ustanovi 
 

Marina Vodopivec, vodja Kariernega centra (BIC) 
 

Ogled Centra kulinarike in turizma KULT316 ter odmor za 
kavo. 

 

 



                             

 
 

 
11.30 – 13.30 

 
 

  
VABLJENI STROKOVNJAKI 

 
Kako delodajalci berejo življenjepise 

 
Peter Bruvo, direktor iskanja in selekcije kadrov, Kariera   

d.o.o 

 
Prepoznavanje tveganih spletnih vedenj ter varna 

raba digitalnih naprav 
 

Špela Reš, Center pomoči za zdravljenje odvisnosti od 
interneta Logout 

 
13.30 – 14.30 

 
Zaključek in neformalna izmenjava, 

pokušina izdelkov Centra kulinarike in turizma KULT316 
 

 
 

SODELUJOČI 

 
 

Špela Pogačnik Nose, koordinatorica Nacionalnega Europass, ki ima 
sedež na Centru RS za poklicno izobraževanje, vodi projekt Europass v 

Sloveniji vse od implementacije leta 2005. Koordinira sisteme za izdajo 
potrdil Europass Mobilnost in Priloga k spričevalu ter predstavlja sistem 

Europass širši javnosti, zlasti iskalcem zaposlitve ter mladim. 
 

Nejc Jensterle, zaposlen v okviru projekta Nacionalne koordinacijske 
točke SOK-EOK. Skrbi za izvajanje aktivnosti na projektu kot tudi za 

delovanje spletnega portala ter vzdrževanja registra SOK. Trenutno se 
ukvarja z evalvacijo Slovenskega ogrodja kvalifikacij ter mapiranjem 

kvalifikacij iz SOK ter poklici ESCO. 
 

Uroš Kopavnik je karierni svetovalec Kariernega središča Kranj, ki deluje 

v okviru mreže kariernih središč Zavoda RS za zaposlovanje. Je izkušen 
svetovalec, ki ga veseli zlasti delo z mladimi, ter avtor številnih člankov, 

priročnika, delavnic in predavanj iz področja učinkovitega iskanja 
zaposlitve in vodenja kariere. Med drugim je tudi prostovoljec, aktiven v 

Zavodu Nefiks. 



                             

 
Marina Vodopivec je organizatorica aktivnosti kariernega centra 

Biotehniškega izobraževalnega centra v Ljubljani. Sodeluje z delodajalci 
ter za dijake in študente pripravlja dodatna izobraževanja v zvezi z 

iskanjem zaposlitve. 
 

Peter Bruvo je direktor projektov pri podjetju Kariera, ki deluje od leta 
2006 in je po obsegu poslovanja druga največja kadrovska agencija v 

Sloveniji. Zaradi aktivnega dela na področju povezovanja kadrov in 
delodajalcev na različnih področjih ima dragocen uvid v pomen kompetenc 

v svetu zaposlovanja. Pogovor s strokovnjakom je na voljo na spletnih 
straneh https://www.europass.si/aktualno/mnenja-delodajalcev/  

 
Špela Reš, univ. dipl. psihologinja, strokovna delavka, svetovalka z 

dolgoletnimi izkušnjami na področju psihološke diagnostike, vodenja 

skupin za samopomoč, individualnega svetovanja in psihosocialne 
rehabilitacije. Izvaja delavnice za šolajočo mladino, starše in učitelje. 

Pogovor s strokovnjakinjo je na voljo v e-Novičniku mrež Euroguidance, 
Europass in NCP EOK: https://www.europass.si/aktualno/novicnik/ . Je 

tudi prejemnica nagrade za izstopajoče kvalitetno in strokovno delo v 
zadnjih petih letih na področju socialnega varstva, ki ga podeljuje MDDSZ. 

 
 

PRIJAVA 
 

Udeležba na dogodku je brezplačna. Obvezne so predhodne prijave do 
24. 6. 2020. Prijave sprejemamo na:  

 
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=nob6WhSaxk-

Xbhnjxxwd_iELyUjEsMhGisTD6UHJWJpUNE41TkY1Tk9UUEQyUUVDQVdMWFAxW

kRQUi4u  
 

V primeru, da ste prijavljeni, a se dogodka ne boste mogli udeležiti, 
obvezno javite na e-naslov sabina.skarja@ess.gov.si  takoj, ko bo to 

mogoče.  
 

Dogodek organiziramo mreže Europass, Euroguidance in NEC EQF 

Slovenija, ki jih sofinancira Evropska komisija. Vsebina dogodka je 
izključno odgovornost organizatorjev in zanjo v nobenem primeru ne 

odgovarja Evropska komisija. 
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