
 

 

PRIPRAVA MLADIH NA VSTOP V SVET ZAPOSLOVANJA 

18. 4. 2019 

 

Lokacija:  

Biotehniški izobraževalni center Ljubljana (BIC) – Center kulinarike in 

turizma KULT316, Prušnikova 74, 1210 Ljubljana 

 

8.00 – 8.30 Prihod udeležencev 

 

8.30 - 10.00 Evropsko ogrodje kvalifikacij (EOK), Slovensko 
ogrodje kvalifikacij (SOK) in Register kvalifikacij 
 
Urška Marentič, vodja Nacionalne koordinacijske točke 

SOK/EOK (CPI) 
 

 
Priprava osebne predstavitve s sistemom Europass  

 
Špela Pogačnik Nose, Nacionalni center Europass (CPI) 

 
 

Vloga kariernih središč ter pomen funkcionalne 
pismenosti kot ključne prednosti na trgu dela 

 
Uroš Kopavnik, vodja Kariernega središča Kranj (ZRSZ)  

 

10.00 – 11.15     Primer kariernega centra v izobraževalni ustanovi 
 

Marina Vodopivec, vodja Kariernega centra (BIC) 
 

Pomen mednarodnih izmenjav za razvoj kompetenc  
 

Maja Krajnik, koordinatorica mednarodnih projektov (BIC) 
 

Ogled Centra kulinarike in turizma KULT316 ter odmor za 
kavo. 

 

 
 

 



 

11.15 – 13.15 Kako delodajalci berejo življenjepise 

 
Peter Bruvo, direktor iskanja in selekcije kadrov, 

Kariera d.o.o 
 

  
Mladinsko delo, most med izobraževanjem in 

zaposlitvijo 
 

Alenka Blazinšek, Zavod Nefiks  
Maruša Goršak, E-Študentski servis 

Matej Cepin, Socialna akademija 

 

13.15 – 14.00 Zaključek in neformalna izmenjava, 

pokušina izdelkov Centra kulinarike in turizma 
KULT316. 

 

 
 

Udeležba na dogodku je brezplačna. Prijave sprejemamo na e-naslov 
zlata.slibar@ess.gov.si do 12. 4. 2019. 

 
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. 
 

 
GOVORNIKI 

 
 

Urška Marentič, v. d. direktorja na Centru RS za poklicno izobraževanje, 

je vodila pripravo Slovenskega ogrodja kvalifikacij ter njegovo umestitev v 
Evropsko ogrodje kvalifikacij v letih 2009 – 2014, trenutno pa vodi 

Nacionalno koordinacijsko točko ter projekt Registra kvalifikacij. Je članica 
več mednarodnih strokovnih skupin pri Evropski Komisiji, med drugim 

Strokovne skupine za klasifikacijo ESCO, ki kategorizira spretnosti, 
kompetence, kvalifikacije in poklice pomembne za trg dela EU. 

 
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. 

 
 



 

 
 

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. 

 
Maja Krajnik je koordinatorica mednarodnih projektov Biotehniškega 

izobraževalnega centra v Ljubljani. Dijake in študente pripravlja na 
izmenjave v tujini. V letu 2018 je sodelovala je pri testiranju novega 

sistema za izdajo potrdil Europass mobilnost. 

 
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. 

 
Alenka Blazinšek je dolgoletna sodelavka in strokovna vodja Zavoda 

Nefiks, ki je izjemno dejaven na področju podpore mladim pri kariernem 
razvoju in zaposlovanju. Je vodja različnih projektov za mlade (Karierni 

klubi, Tutorji, Kolegice) ter vodja razvoja orodja za beleženje kompetenc 
e-Nefiks. 

 
Maruša Goršak, pedagoginja-andragoginja z raznolikimi izkušnjami s 

področja karierne orientacije (E-študentski servis, Kadis, kadrovsko 

izobraževalni inžiniring d.o.o.) vodi karierne programe za starše, 
strokovne sodelavce, mladino in iskalce zaposlitve. Ob tem redno izvaja 

individualna karierna svetovanja za mladostnike in odrasle, ki želijo 
spremeniti tok svoje kariere.  

 
Matej Cepin je direktor Socialne akademije, nevladne organizacije, ki 

deluje na področju državljanske vzgoje in pospešuje civilne pobude. V 
okviru projekta Inkubator 4.0 je bil urednik publikacije »Moj korak naprej 

– vodnik po poti odkrivanja osebnega poslanstva in vizije«, namenjen 
mladim pri odkrivanju svojih kariernih ciljev. 

 
 


