
STROKOVNI DOGODKI

Srečanje Strokovnega sveta Kariernega centra za mlade VŠEČkam in GREM Novo mesto (KCM)

12. 11. 2020, 10:00-12:00
Vsebina Kraj dogajanja Kontakt

Izvedeno bo 1. srečanje s predstavniki Strokovnega sveta enote KCM, na kateri se 
bomo seznanili z aktivnostmi projekta KCM in iniciativami na področju povezovanja 
gospodarstva in izobraževanja v lokalnem okolju. Iskali bomo sinergije z ostalimi 
projekti, govorili o izzivih pri zaposlovanju mladih v lokalnem okolju, ugotavljali 
kadrovske potrebe, prepoznavali deficitarne, perspektivne poklice in poklice 
prihodnosti, ugotavljali potrebe po kompetencah, iskali sinergije med izobraževanjem 
in zahtevami sveta dela, zbirali predloge, priporočila, kako krepiti vseživljenjsko 
karierno orientacijo mladih.

ONLINE
Tea Sulič
080 7189
tea.sulic@ric-nm.si

S sodelovanjem gradimo mostove znanja

13. 11. 2020 ob 10:00-12:00
Vsebina Kraj dogajanja Kontakt

Na strokovnem posvetu bodo strokovni sodelavci programov Socialna aktivacija 
za romske ženske in Večnamenski romski center na podlagi dosedanjih izkušenj in 
potreb po povezovanju izmenjali znanje, izzive in dobre prakse pri delu z romskimi 
udeleženci. Osredotočili se bodo na krepitev njihove socialne vključenosti v širše 
družbeno okolje, povečanje motivacije in krepitev obstoječih ter pridobitev novih 
socialnih in funkcionalnih kompetenc za reševanje za njih značilnih specifičnih 
življenjskih in socialnih situacij, ki jih postavljajo v odvisen položaj in jim omejujejo 
možnosti vključevanja in integracije v širše socialno okolje.

ONLINE
Katja Volf
040 439 745
katja.volf@ric-nm.si

Kaj nas čaka jutri – mehke veščine prihodnosti

10. 11. 2020, 13:00-15:00
Vsebina Kraj dogajanja Kontakt

Strokovni dogodek bosta odprla direktorica Zavoda RS za zaposlovanje OS Novo 
mesto, Tatjana Muhič, in Gregor Sepaher, direktor RIC-a Novo mesto, s predstavitvijo 
aktualnih dogajanj na področju zaposlovanja in izobraževanja v JV regiji. Sledi 
strokovni prispevek Branka Žunca, direktorja Družbe za odličnost in lastnika znamke 
BMC International, o ohranjanju motivacije in zavzetosti sodelavcev v času izjemnih 
izzivov. Dogodek bomo zaključili s predstavitvijo pomena partnerskih sodelovanj za 
razvoj izobraževalne in svetovalne dejavnosti za razvoj regije in s posredovanjem 
informacij o brezplačni izobraževalni in svetovalni ponudbi JV regije.

ONLINE
Brigita Herženjak
07 393 45 56
brigita.herzenjak@ric-nm.si

MOJ “KUL” CV (Karierni center za mlade – VšečKAM in GREM, enota Kočevje)
Ura Vsebina Kraj dogajanja Kontakt

10. 11.
od

08:00

Potrebuješ CV kot vstopnico za izobraževanje ali zaposlitev, 
vendar ti primanjkuje delovnih izkušenj? Želiš izstopati iz 
poplave življenjepisov? Ni panike. V preprostem spletnem 
urejevalniku boste s poudarkom na »mehkih znanjih«, 
osebnostnih lastnostih in z osredotočanjem na neformalna 
znanja pripravili privlačen CV, ki bo odražal vašo osebnost in 
kar najbolje pritegnil bralčevo pozornost.

ONLINE

Maja Rupnik 
maja.rupnik@lu-kocevje.si

Urška Brinovec
051 414 706
urska.brinovec@lu-kocevje.si

RIC Novo mesto
Vsebina Kraj dogajanja Kontakt

Svetovalni kotiček RIC Novo mesto bo po predhodni prijavi v času 
festivala potekal vsak dan od 8:00 do 15:00. 

RIC Novo mesto
Topliška cesta 2

Novo mesto

Tadeja Arkar
041 686 721
tadeja.arkar@ric-nm.si

Svetovalni kotiček na spletu

ZIK Črnomelj
Vsebina Kraj dogajanja Kontakt

Svetovalni kotiček ZIK Črnomelj bo v času festivala potekal vsak 
dan od 9:00 do 16:00. 

ZIK Črnomelj 
Kolodvorska cesta 32c 

Črnomelj

mag. Irena Bohte
040 879 039
irena.bohte@zik-crnomelj.si

CIK Trebnje
Vsebina Kraj dogajanja Kontakt

Svetovalni kotiček CIK Trebnje bo v času festivala potekal vsak dan 
od 9:00 do 15:00. 

CIK Trebnje 
Kidričeva ulica 2 

Trebnje

Kristina Jerič
031 745 575
kristina.jeric@ciktrebnje.si

LU Kočevje
Vsebina Kraj dogajanja Kontakt

Svetovalni kotiček Ljudske univerze Kočevje bo v času festivala 
potekal vsak dan od 9:00 do 15:00.
(Potrebna predhodna prijava!)

LU Kočevje 
Trg zbora odposlancev 30 

Kočevje

Urška Brinovec
051 414 706
urska.brinovec@lu-kocevje.si

Učenje za življenje
Ura Vsebina Kraj dogajanja Kontakt

10. 11.
od

08:00

Zakaj moram hoditi v šolo? Zakaj sploh se učiti? Najpogostejši 
vprašanji med romskimi udeleženci v programu Osnovne šole 
za odrasle. Na delavniški način bomo z udeleženci skušali priti 
do navdušenja nad učenjem oz. do zavedanja, da je učenje 
vendarle pomembno.

RIC Novo mesto 
Topliška cesta 2 

Novo mesto

Tadeja Arkar
041 686 721
tadeja.arkar@ric-nm.si

Testiranje ravni znanja tujega jezika angleščine
Ura Vsebina Kraj dogajanja Kontakt

10. 11.
od

09:00

Udeležencem bomo ponudili spletno testiranje na ravneh A1 
in A2 po Skupnem evropskem referenčnem okviru za jezike – 
SEJO. Test je namenjen umeščanju udeležencev v programe 
učenja angleškega jezika.

ONLINE
Katarina Rožman
031 746 003
katarina.rozman@ric-nm.si

Imaš že nov Europass CV?
Ura Vsebina Kraj dogajanja Kontakt

10. 11.
od

10:00

Udeleženci spoznajo novi spletni urejevalnik Europass in 
izdelajo svoj življenjepis. ONLINE

mag. Irena Bohte
040 879 039
irena.bohte@zik-crnomelj.si

Ekološko kmetovanje
Ura Vsebina Kraj dogajanja Kontakt

10. 11.
od

11:00

Predstavitev primera dobre prakse s področja ekološkega 
kmetovanja, razvoja poslovne poti, pridelave in predelave 
(česen, sončnice, lan, konoplja, buče). 
Izvajalska organizacija: Hiša sadeži družbe Črnomelj

Hiša sadeži družbe Črnomelj 
Ulica 21. oktobra 10 

Črnomelj

mag. Irena Bohte
040 879 039
irena.bohte@zik-crnomelj.si

Izkoristite online svetovanje - bodite korak bližje svojemu cilju
Ura Vsebina Kraj dogajanja Kontakt

10. 11.
od

11:00

Na srečanju bomo udeležencem predstavili možnosti 
svetovanja na daljavo (online) s področja izobraževanja, še 
posebej brezplačnih oblik za dvig temeljnih in poklicnih 
kompetenc, razvoja kariere na osebnem in poklicnem 
področju, nudenja pomoči v procesu učenja in uporabe 
storitev Središča za samostojno učenje.

ONLINE
Kristina Jerič
031 745 575
kristina.jeric@ciktrebnje.si

Sprostitvene aktivnosti za vse generacije
Ura Vsebina Kraj dogajanja Kontakt

10. 11.
od

17:00

Udeleženci se bodo priučili sprostitvenih tehnik. Pridobili 
bodo znanje, kako z gibanjem vplivati na dobro počutje in 
notranje ravnovesje. 
Izvajalska organizacija: Center za krepitev zdravja, 
Zdravstveni dom Črnomelj.

ONLINE
mag. Irena Bohte
040 879 039
irena.bohte@zik-crnomelj.si

Nov izziv - ocenjevanje spretnosti online
Ura Vsebina Kraj dogajanja Kontakt

10. 11.
od

17:00

Predstavitev lokalne točke SVOS (spletni vprašalnik 
za ocenjevanje spretnosti odraslih), ki deluje na ZIK-u 
Črnomelj in drugih pripomočkov za vrednotenje neformalno 
pridobljenega znanja.

ONLINE
mag. Irena Bohte
040 879 039
irena.bohte@zik-crnomelj.si

Zaplešimo!
Ura Vsebina Kraj dogajanja Kontakt

11. 11.
od

14:00

Pridružite se plesni delavnici, kjer bomo ob udarnih ritmih 
dodobra razgibali telo in razvedrili duha.

Plesni klub Jasmin 
Ljubljanska cesta 7a

Kočevje

Andreja Vlašič Bižal 
051 414 706
andreja.vlasic.bizal@lu-kocevje.si

Zgodovina Kočevske
Ura Vsebina Kraj dogajanja Kontakt

11. 11.
od

11:00

Webinar je namenjen vsem, ki bi radi spoznali lokalno zgodovino 
in edinstven razvoj mesta Kočevje. Zaznamovala ga je kultura 
kočevskih Nemcev, ki so tu živeli kar 600 let, vpliv različnih 
plemiških družin, od Ortenburžanov do Auerspergov, odporniško 
gibanje in povojni poboji v Kočevskem Rogu ter nenazadnje tudi 
gradnja podzemnih objektov v Škrilju in Gotenici.

ONLINE
Jana Pintar 
01 89 38 270
jana.pintar@lu-kocevje.si

MS Teams: najhitreje do kakovostnega pouka
Ura Vsebina Kraj dogajanja Kontakt

11. 11.
od

17:00

Usposabljanje učiteljev za uporabo orodja MS Teams pri 
poučevanju in poučevanju na daljavo. ONLINE

mag. Irena Bohte
040 879 039
irena.bohte@zik-crnomelj.si

Digitalna znanja - okno v svet
Ura Vsebina Kraj dogajanja Kontakt

11. 11.
od

10:00

Na dogodku želimo v skladu z dosedanjim delovanjem 
organizacij in zavodov za izobraževanje, svetovanje in 
zaposlovanje odraslih predstaviti možnosti za razvoj kariere 
na področju digitalizacije, e-komuniciranje s strokovnimi 
delavci omenjenih inštitucij in zavodov ter brezplačne 
izobraževalne in svetovalne ponudbe v JV regiji. 

ONLINE
Brigita Herženjak
07 393 45 56 
brigita.herzenjak@ric-nm.si

Znanje slovenščine - kompetenca za razvoj kariere
Ura Vsebina Kraj dogajanja Kontakt

12. 11.
od

09:00

Znanje slovenščine in pridobitev javno veljavne listine, ki 
ga dokazuje, sta pomembni ločnici za priseljence na trgu 
dela. Novi Zakon o urejanju trga dela predpisuje za vse 
iskalce zaposlitve znanje slovenščine na vstopni ravni A1. Na 
delavnici bomo predstavili možnosti za učenje slovenščine in 
za opravljanje javno veljavnih izpitov. 

ONLINE
mag. Irena Bohte
040 879 039
irena.bohte@zik-crnomelj.si

Spletni europass življenjepis - povečajte možnosti zaposlitve
Ura Vsebina Kraj dogajanja Kontakt

12. 11.
od

09:00

Udeležencem delavnice bomo predstavili, kako se registrirati 
na spletni strani europass.si in jim predstavili korake za 
pripravo življenjepisa. Dobili bodo konkretne nasvete, kako 
napisati dober življenjepis, da bo delodajalca le-ta pritegnil 
in si kot iskalcu zaposlitve povečali možnost za razgovor 
za zaposlitev. Vsem udeležencem delavnice bo po izvedbi 
na voljo tudi svetovalka na CIK Trebnje, s katero se bodo 
lahko individualno dogovorili za pregled življenjepisa v 
dogovorjenem terminu. Nujne predhodne prijave zaradi 
online izvedbe.

ONLINE
Kristina Jerič
031 745 575
kristina.jeric@ciktrebnje.si

Ali že imate Europass v svoji mapi dosežkov?
Ura Vsebina Kraj dogajanja Kontakt

12. 11.
od

09:30

Na delavnici bodo zaposleni in iskalci zaposlitve spoznali 
novo spletno platformo Europass in odkrivali, kaj vse ponuja. 
Opravili bodo prvo registracijo in vnesli dosedanje poklicne 
in osebne dosežke udeležencev delavnice. Udeleženci 
naj s seboj prinesejo dosedanja potrdila iz usposabljanj 
in neformalnih znanj, ki jih bodo z novim Europass 
življenjepisom vstavili v mapo mojih dosežkov. 

RIC Novo mesto 
Topliška cesta 2 

Novo mesto

Ana Marija Blažič
07 393 45 52
ana.marija.blazic@ric-nm.si

Nad bolezen s prehrano
Ura Vsebina Kraj dogajanja Kontakt

12. 11.
od

10:00

Delavnica Prehrana za boljšo odpornost temelji na poudarku 
o živilih, ki krepijo naš imunski sistem. 
Izvajalska organizacija: Center za krepitev zdravja, Zdravstveni 
dom Črnomelj

ONLINE
mag. Irena Bohte
040 879 039
irena.bohte@zik-crnomelj.si

Predstavitev uspešne podjetniške zgodbe - BeeQueen
Ura Vsebina Kraj dogajanja Kontakt

12. 11.
od

10:00

Na dogodku bo izvajalka predstavila svojo podjetniško pot. 
Kako je pričela? Kaj vse je prehodila, s kakšnimi izzivi se je 
srečevala? Kako je razvila svoj produkt? Kakšni so načrti za 
naprej?

Podjetniški inkubator 
Bela krajina 

Ulica heroja Stariha 19 
Črnomelj

mag. Irena Bohte
040 879 039
irena.bohte@zik-crnomelj.si

Oblikovanje ciljev za uspešno načrtovanje kariere in vključitev v delovno okolje
Ura Vsebina Kraj dogajanja Kontakt

12. 11.
od

12:30

Kratka predstavitev Adrie Dom - hitro rastoče, razvojno 
in tržno usmerjeno podjetje v Beli Krajini, s skoraj 100% 
izvozom, eden največjih in najuglednejših zaposlovalcev 
v Beli krajini, po rezultatih meritev zavzetosti zaposlenih 
uvrščeno med top 7 % podjetij v Sloveniji. Sledil bo skupinski 
coaching z uporabo NLP tehnik – Oblikovanje ciljev za 
uspešno načrtovanje kariere in vključitev v delovno okolje. 
Izvajalska organizacija: Adria Dom d. o. o.

ONLINE
mag. Irena Bohte
040 879 039
irena.bohte@zik-crnomelj.si

Spletni europass življenjepis - povečajte možnosti zaposlitve
Ura Vsebina Kraj dogajanja Kontakt

12.11.
od

15:00

Udeležencem delavnice bomo predstavili, kako se registrirati 
na spletni strani europass.si in jim predstavili korake za 
pripravo življenjepisa. Dobili bodo konkretne nasvete, kako 
napisati dober življenjepis, da bo delodajalca le-ta pritegnil 
in si kot iskalcu zaposlitve povečali možnost za razgovor 
za zaposlitev. Vsem udeležencem delavnice bo po izvedbi 
na voljo tudi svetovalka na CIK Trebnje, s katero se bodo 
lahko individualno dogovorili za pregled življenjepisa v 
dogovorjenem terminu. Nujne predhodne prijave zaradi 
omejitve števila mest na delavnici. Za udeležbo na delavnici 
potrebujete svoj elektronski naslov.

ONLINE
Kristina Jerič
031 745 575
kristina.jeric@ciktrebnje.si

Priložnosti LinkedIna za kariero in posel
Ura Vsebina Kraj dogajanja Kontakt

12. 11.
od

16:00

LinkedIn postaja vse pomembnejše orodje v poslovnem 
svetu. Kako kot posameznik oz. podjetnik z LinkedInom graditi 
kredibilnost in ustvarjati nove poslovne priložnosti? 
Udeleženci na praktični delavnici pridobijo nova znanja. 
Izvajalska organizacija: Podjetniški inkubator Bela krajina (RIC 
Bela krajina)

ONLINE
mag. Irena Bohte
040 879 039
irena.bohte@zik-crnomelj.si

Kako oblikujemo dober vtis pred bodočim delodajalcem?
Ura Vsebina Kraj dogajanja Kontakt

12. 11.
od

10:00

Razgovor z bodočim delodajalcem je kot zmenek, ki se lahko 
konča dobro ali ne. Vse je odvisno od prvega vtisa, ki smo ga 
nanj naredili. Kako? Z osebnostjo in prvim stikom, izkušnjami 
in voljo do dela. Dober vtis naredimo, če se na vprašanja 
pripravimo. Naš nastop bo profesionalen in samozavesten. 

ONLINE
Maja Rupnik
01 89 38 270
maja.rupnik@lu-kocevje.si

Grajenje karierne poti
Ura Vsebina Kraj dogajanja Kontakt

13. 11.
od

09:00

Na delavnici bodo udeleženci razmišljali o pojmu kariera in 
dejavnikih, ki vplivajo na izgradnjo lastne kariere. S pomočjo 
vprašalnikov bomo ugotavljali stopnjo pripravljenosti za 
vstop na trg dela in dejavnike, ki vplivajo na odločanje. Skozi 
izkustvene vaje bomo razmišljali o razvitosti posameznih 
splošnih kompetenc ter prepoznavali lastne karierne cilje. Z 
zainteresiranimi posamezniki bo izvedeno tudi individualno 
karierno svetovanje.

ONLINE
Tea Sulič
080 7189
tea.sulic@ric-nm.si

Pametni telefon in praktične aplikacije za iskanje zaposlitve
Ura Vsebina Kraj dogajanja Kontakt

13. 11.
od

09:00

S pametnim telefonom si lahko pomagamo že skoraj pri vsem 
- še posebej pri iskanju zaposlitve. Udeleženci delavnice 
bodo spoznali različne uporabne aplikacije, registriranje 
in pregledovanje prostih delovnih mest, novic s področja 
zaposlovanja, udeležbe na online dogodkih in se naučili 
vzpostaviti video klic preko pametnega telefona. 
Nujne predhodne prijave zaradi online izvedbe.

ONLINE
Kristina Jerič
031 745 575
kristina.jeric@ciktrebnje.si

Odkrivajmo svoje veščine in vrednote za višjo kvaliteto življenja
Ura Vsebina Kraj dogajanja Kontakt

13. 11.
od

09:00

Z novim orodjem bomo na delavnici spoznavali svoje 
podjetniške in mehke veščine (socialne, organizacijske, 
sodelovalne, kreativnostne ipd.). Obenem pa bomo raziskovali 
tudi svoje vrednote (kaj je tisto, kar da našemu življenju 
smisel) ter razmišljali o tem, kaj živeti polno življenje 
pravzaprav pomeni nam osebno in kako to vidijo naši najbližji 
ter kaj jaz sam lahko storim za še višjo kvaliteto življenja.

RIC Novo mesto 
Topliška cesta 2 

Novo mesto

Tina Kržišnik
05 907 57 18
tina.krzisnik@ric-nm.si

Kako zablesteti na zaposlitvenem razgovoru?
Ura Vsebina Kraj dogajanja Kontakt

13. 11.
od

09:15

Udeleženci spoznajo najbolj pogosta vprašanja na 
zaposlitvenem razgovoru in dobijo praktične nasvete, kako 
lahko z lastnim nastopom prepričajo delodajalca, da zaposli 
ravno njih.

ONLINE
mag. Irena Bohte
040 879 039
irena.bohte@zik-crnomelj.si

Prijava na prosto delovno mesto - UDELEŽBA MOŽNA NA PODLAGI POVABILA S STRANI ZRSZ
Vsebina Kraj dogajanja Kontakt

V današnjem času sprememb je še kako pomembno usvajati znanje 
na področju digitalizacije. Kako se torej ob izgubi zaposlitve preko 
spletnih aplikacij prijaviti na prosto delovno mesto? Na delavnici bodo 
svetovalci ZRSZ predstavili pot do tega cilja.

Urad za delo Novo mesto in 
Urad za delo Črnomelj

Erika Matko
07 39 35 825
erika.matko@ess.gov.si

Trg dela - UDELEŽBA MOŽNA NA PODLAGI POVABILA S STRANI ZRSZ
Vsebina Kraj dogajanja Kontakt

Na trgu dela se ves čas dogajajo spremembe. Kako se na njih odzivati, 
kakšno je trenutno stanje in kako spremljati trende so vprašanja, ki se 
porajajo, ko razmišljamo o njem. O aktualnih dogodkih, spremembah in 
stalnicah bodo spregovorili svetovalci ZRSZ. 

Urad za delo Metlika
Erika Matko
07 39 35 825
erika.matko@ess.gov.si

Torek, 10. 11. 2020

Sreda, 11. 11. 2020

Četrtek, 12. 11. 2020

Priprava na zaposlitveni razgovor - UDELEŽBA MOŽNA NA PODLAGI POVABILA S STRANI ZRSZ
Vsebina Kraj dogajanja Kontakt

Zaposlitveni razgovor: ali je to še vedno aktualno? Da, prvi vtis je 
pomemben. Z dobro pripravo na razgovor izboljšamo možnosti za 
uspešno predstavitev naših razvitih spretnosti, sposobnosti in veščin, 
ki smo jih v naših vlogah težje ubesedili. Na delavnici prejmete nasvete 
svetovalcev, ki so v dnevnem stiku z zaposlovalci in poznajo razmere na 
trgu dela. 

Urad za delo Novo mesto in 
Urad za delo Metlika

Erika Matko
07 39 35 825
erika.matko@ess.gov.si

Trg dela - UDELEŽBA MOŽNA NA PODLAGI POVABILA S STRANI ZRSZ
Vsebina Kraj dogajanja Kontakt

Na trgu dela se ves čas dogajajo spremembe. Kako se na njih odzivati, 
kakšno je trenutno stanje in kako spremljati trende so vprašanja, ki se 
porajajo, ko razmišljamo o njem. O aktualnih dogodkih, spremembah in 
stalnicah bodo spregovorili svetovalci ZRSZ. 

Urad za delo Črnomelj
Erika Matko
07 39 35 825
erika.matko@ess.gov.si

Petek, 13. 11. 2020

Prijava na prosto delovno mesto - UDELEŽBA MOŽNA NA PODLAGI POVABILA S STRANI ZRSZ
Vsebina Kraj dogajanja Kontakt

V današnjem času sprememb je še kako pomembno usvajati znanje 
na področju digitalizacije. Kako se torej ob izgubi zaposlitve preko 
spletnih aplikacij prijaviti na prosto delovno mesto? Na delavnici bodo 
svetovalci ZRSZ predstavili pot do tega cilja.

Urad za delo Metlika
Erika Matko
07 39 35 825
erika.matko@ess.gov.si

Priprava na zaposlitveni razgovor - UDELEŽBA MOŽNA NA PODLAGI POVABILA S STRANI ZRSZ
Vsebina Kraj dogajanja Kontakt

Zaposlitveni razgovor: ali je to še vedno aktualno? Da, prvi vtis je 
pomemben. Z dobro pripravo na razgovor izboljšamo možnosti za 
uspešno predstavitev naših razvitih spretnosti, sposobnosti in veščin, 
ki smo jih v naših vlogah težje ubesedili. Na delavnici prejmete nasvete 
svetovalcev, ki so v dnevnem stiku z zaposlovalci in poznajo razmere na 
trgu dela. 

Urad za delo Črnomelj
Erika Matko
07 39 35 825
erika.matko@ess.gov.si

Trg dela - UDELEŽBA MOŽNA NA PODLAGI POVABILA S STRANI ZRSZ
Vsebina Kraj dogajanja Kontakt

Na trgu dela se ves čas dogajajo spremembe. Kako se na njih odzivati, 
kakšno je trenutno stanje in kako spremljati trende so vprašanja, ki se 
porajajo, ko razmišljamo o njem. O aktualnih dogodkih, spremembah in 
stalnicah bodo spregovorili svetovalci ZRSZ. 

Urad za delo Novo mesto
Erika Matko
07 39 35 825
erika.matko@ess.gov.si
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V primeru trajanja ukrepov za zajezitev širjenja virusa COVID-19 bomo dogodKE 
oz. svetovanje izvedli ob prvi priložnosti, ko bo to možno. 

Prijavite se in obvestili vas bomo.

DRUGi dogodki

SVETOVALNI KOTIČKI

za RIC Novo mesto: Brigita Herženjak, T: 07 393 45 56, E: brigita.herzenjak@ric-nm.si
za CIK Trebnje: Kristina Jerič, T: 031 745 575, E: kristina.jeric@ciktrebnje.si

za ZRSZ OS Novo mesto: Erika Matko, T: 07 39 35 825, E: erika.matko@ess.gov.si
za LU Kočevje: Urška Brinovec, T: 051 414 706, E: urska.brinovec@lu-kocevje.si

za ZIK Črnomelj: mag. Irena Bohte, T: 040 879 039, E: irena.bohte@zik-crnomelj.si

kontakti organizatorjev

Vsi dogodki se bodo izvajali v skladu s priporočili in navodili Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ), Ministrstva za zdravje 
in Sveta za nacionalno varnost Republike Slovenije.

Klik na naslov dogodka vas odpelje do podrobnejšega opisa in prijavo. Klik na besedico ONLINE pa vam odpre prijavnico na spletni dogodek.

Klik na naslov dogodka vas odpelje do podrobnejšega opisa in prijavo. Klik na besedico ONLINE pa vam odpre prijavnico na spletni dogodek.

Klik na naslov dogodka vas odpelje do podrobnejšega opisa in prijavo. Klik na besedico ONLINE pa vam odpre prijavnico na spletni dogodek.

Klik na naslov dogodka vas odpelje do podrobnejšega opisa in prijavo. Klik na besedico ONLINE pa vam odpre prijavnico na spletni dogodek.

Klik na naslov dogodka vas odpelje do prijavnice za strokovni dogodek. Klik na besedico ONLINE pa vam odpre prijavnico na spletni dogodek.

https://www.ric-nm.si/si/projekti/regijski/9-regijski-festival/strokovni-dogodki/
https://www.ric-nm.si/si/dogodki/srecanje-strokovnega-sveta-kariernega-centra-za-mlade-(kcm)/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdJxH2fUjK0g9u4QYVsaCML0QJSEixARXSjSVqu0GjQrBg9vw/viewform
mailto:tea.sulic@ric-nm.si
https://www.ric-nm.si/si/dogodki/s-sodelovanjem-gradimo-mostove-znanja/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdJxH2fUjK0g9u4QYVsaCML0QJSEixARXSjSVqu0GjQrBg9vw/viewform
mailto:katja.volf@ric-nm.si
https://www.ric-nm.si/si/dogodki/kaj-nas-caka-jutri-mehke-vescine-prihodnosti/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdJxH2fUjK0g9u4QYVsaCML0QJSEixARXSjSVqu0GjQrBg9vw/viewform
mailto:brigita.herzenjak@ric-nm.si
http://www.lu-kocevje.si/category/c88-aktualno/
mailto:urska.brinovec%40lu-kocevje.si?subject=Prijava%20na%20delavnico%20Moj%20kul%20CV
mailto:urska.brinovec@lu-kocevje.si
https://www.ric-nm.si/si/projekti/regijski/9-regijski-festival/drugi-dogodki/
mailto:tadeja.arkar@ric-nm.si
https://www.ric-nm.si/si/svetovalni-koticek-vprasanje/
https://www.zik-crnomelj.eu/sl/svetovanje-in-podpora-ucenju/svetovanje-udelezencem/9-regijski-festival-zate/
mailto:irena.bohte@zik-crnomelj.si
https://ciktrebnje.si/novice/9-regijski-festival-zate/
mailto:kristina.jeric@ciktrebnje.si
http://www.lu-kocevje.si/category/c88-aktualno/
mailto:urska.brinovec@lu-kocevje.si
https://www.ric-nm.si/si/dogodki/ucenje-za-zivljenje/
mailto:tadeja.arkar@ric-nm.si
https://www.ric-nm.si/si/dogodki/testiranje-ravni-znanja-tujega-jezika-anglescine/
https://forms.gle/HAHEC72TVXd11Ag86
mailto:katarina.rozman@ric-nm.si
https://www.zik-crnomelj.eu/sl/dogodki/imas-ze-nov-europass-cv/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdTDMaXPWNtNtX1-xFVNE1pCkpBlfnP26ktclAibPWx49WTIA/viewform
mailto:irena.bohte@zik-crnomelj.si
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https://ciktrebnje.si/novice/9-regijski-festival-zate/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe4HnRnSpSwo4037eIB9O6ABEoxLV03pfG5tYIC_OZjhr7l-Q/viewform
mailto:kristina.jeric@ciktrebnje.si
https://www.zik-crnomelj.eu/sl/dogodki/sprostitvene-aktivnosti-za-vse-generacije/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdTDMaXPWNtNtX1-xFVNE1pCkpBlfnP26ktclAibPWx49WTIA/viewform
mailto:irena.bohte@zik-crnomelj.si
https://www.zik-crnomelj.eu/sl/dogodki/nov-izziv-ocenjevanje-spretnosti-online/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdTDMaXPWNtNtX1-xFVNE1pCkpBlfnP26ktclAibPWx49WTIA/viewform
mailto:irena.bohte@zik-crnomelj.si
mailto:andreja.vlasic.bizal%40lu-kocevje.si?subject=
http://www.lu-kocevje.si/category/c88-aktualno/
https://kariera.kocevje.si/znanje/organizatorji/oe-ljudska-univerza-kocevje/zgodovina-kocevske-9-regijski-festival-zate-znanje-aktivira-te
mailto:jana.pintar%40lu-kocevje.si?subject=
https://www.zik-crnomelj.eu/sl/svetovanje-in-podpora-ucenju/svetovanje-udelezencem/9-regijski-festival-zate/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdTDMaXPWNtNtX1-xFVNE1pCkpBlfnP26ktclAibPWx49WTIA/viewform
mailto:irena.bohte@zik-crnomelj.si
https://www.ric-nm.si/si/dogodki/digitalna-znanja-okno-v-svet/
https://forms.gle/HAHEC72TVXd11Ag86
mailto:brigita.herzenjak@ric-nm.si
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdTDMaXPWNtNtX1-xFVNE1pCkpBlfnP26ktclAibPWx49WTIA/viewform
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mailto:ana.marija.blazic@ric-nm.si
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mailto:kristina.jeric@ciktrebnje.si
https://www.zik-crnomelj.eu/sl/dogodki/priloznosti-linkedina-za-kariero-in-posel/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdTDMaXPWNtNtX1-xFVNE1pCkpBlfnP26ktclAibPWx49WTIA/viewform
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http://www.lu-kocevje.si/category/c88-aktualno/
https://kariera.kocevje.si/znanje/organizatorji/oe-ljudska-univerza-kocevje/kako-oblikovati-dober-prvi-vtis-pred-bodocim-deodajalcem-2
mailto:tea.sulic@ric-nm.si
https://ciktrebnje.si/novice/9-regijski-festival-zate/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc3cL2vVlgrqqCZrWZOXiDd-ypIpS_Mvnveef_ZjQpVPDXWQg/viewform
mailto:kristina.jeric@ciktrebnje.si
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