
                                                                                                                                          

   

                                                                                                

                                                                                              

 

Projekt  KRUSPOP – »Krepitev usposobljenosti socialnih partnerjev s področja obrti in podjetništva« delno financirata 
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter Evropska unija, iz Evropskega socialnega sklada. 
Projekt se financira iz Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, 11. 
prednostne osi »Pravna država, izboljšanje institucionalnih zmogljivosti, učinkovita javna uprava, podpora razvoju 
NVO ter krepitev zmogljivosti socialnih partnerjev«, 11. 2 prednostne naložbe »Krepitev zmogljivosti za vse 
zainteresirane strani, ki izvajajo politike na področju izobraževanja, vseživljenjskega učenja, usposabljanja in 
zaposlovanja ter socialnih zadev, vključno s sektorskimi in teritorialnimi dogovori za spodbujanje reform na državni, 
regionalni in lokalni ravni«, 11. 2. 2 specifičnega cilja »Krepitev usposobljenosti socialnih partnerjev v procesih 
socialnega dialoga, zlasti na področju politik trga dela in vseživljenjskega učenja«. 
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Vabilo na delavnico  
»S sodelovanjem do razvoja sodobnih kompetenc«  

 
 

Datum: 26.4.2018  
Lokacija izvedbe: Hotel City, Ulica kneza Koclja 22, 2000 Maribor 
 
 
 
12.50 - 13.00 h  
Prihod in prijava udeležencev delavnice 
 
I.  sklop 
13.00 - 13.30 h   
Storitve Zavoda RS za zaposlovanje namenjene iskalcem zaposlitve; 
-poudarek na storitvah, ki jih nudi ZRSZ iskalcem zaposlitve,  
-napotek delavcem, ki pričakujejo odpoved pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga ali 
razloga nesposobnosti,  
-komu in kdaj pripada pravica do denarnega nadomestila, kako se uveljavi, kakšni so roki, ki 
jih je treba upoštevati, višina denarnega nadomestila, ipd. 
 
Predavateljica, Karmen Brešan 
 
 
II. sklop                           
13.30 - 14.00 h  
Predstavitev Eures storitev za iskalce zaposlitve v tujini, krajša predstavitev EURES;  
- vpogled v evropski trg dela, s poudarkom na aktualnih potrebah in razmerah v RS    
- predstavitev EUROPASS življenjepisa (kaj je EUROPASS življenjepis, kako ga pripravim, 
poudarki in praktični nasveti, zakaj je pomemben)  
 
Predavateljica, Darja Kapun Grauf 
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III. sklop   
14.00 - 15.00 h  
Pomen vključenosti vseh generacij v družbo in delovne procese, t.j. kako se proaktivno 
starati ob tem pa intelektualno in osebnostno bogatiti sebe in druge;  
 
Predavatelj; izr. prof. dr. Jože Ramovš, Inštitut Antona Trstenjaka 
 
 
15.00 – 15.30 h  
Razprava in Zaključek delavnice 
 
 
Udeležba na srečanju je brezplačna. 
 
 
Zaradi organizacijskih razlogov vas prosimo, da nujno potrdite vašo prisotnost na 
sops@siol.net do 20.4.2018 
Vljudno vabljeni! 
   

Ana Čermelj,  

generalna sekretarka SOPS 

mailto:sops@siol.net

