
                      

     

 

»Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Operacija se izvaja v okviru 

Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostna os 10- Naložbe v 

izobraževanje, usposabljanje in poklicno usposabljanje za spretnosti ter vseživljenjsko učenje, prednostna naložba 10.1. 

Izboljšanje enakega dostopa do vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine pri formalnih, neformalnih in priložnostnih 

oblikah učenja, posodobitev znanja, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje  prožnih oblik učenja, tudi s poklicnim 

svetovanjem in potrjevanjem pridobljenih kompetenc, specifični cilj 10.1.3. Spodbujanje prožnih oblik učenja ter podpora 

kakovostni karierni orientaciji za šolajočo se mladino na vseh ravneh izobraževalnega sistema.« 

 

Številka: 1100-05/2020-015 

Datum: 23. 11. 2020 

 

POSVET ORGANIZATORJEV PUD in MENTORJEV PRI DELODAJALCIH 

v virtualnem okolju TEAMS in ZOOM  

v torek, 1. decembra 2020, s pričetkom ob 9.00 uri. 

Posvet je namenjen organizatorjem praktičnega usposabljanja z delom (PUD) na srednjih 

poklicnih in strokovnih šolah ter mentorjem pri delodajalcih. 

Program 

9.00 – 9.45 

Uvodni pozdrav in nagovor 

mag. Janez Damjan, 
direktor CPI 

Branko Meh,  
predsednik OZS 

Andreja Sever, GZS 
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Namen posveta in predstavitev ciljev 
srečanja 

Boris Klančnik, CPI 

9.45 – 10.30 
Praktično usposabljanje z delom v 

spremenjenih razmerah 
Boris Klančnik, CPI 

10.30 – 12.00 Pogled na PUD iz različnih zornih kotov 

Dolores Keš, ŠC Postojna 

Islam Mušić, ŠC Velenje 

Marjana Peršič, UPI Žalec 

Boris Verdnik, Premogovnik 

Velenje 

Andrej Kos in Barbka Rupar, 

Polycom Škofja Loka 

12.00 – 12.10 Odmor   

12.10 – 13.00 Delo v skupinah in izmenjava izkušenj Boris Klančnik, CPI 

Danuša Škapin, CPI 
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13.00 – 13.45 Diskusija, vprašanja, pobude, zaključek 
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Navodilo za prijavo na posvet: 

Posvet bomo izvedli v dveh različnih virtualnih okoljih – Teams in Zoom. 

Plenarni del bo posnet in bo tekel v aplikaciji Teams.  Delavnice bomo izvedli v aplikaciji ZOOM. 

Obe povezavi do dogodka bosta 30. 11. 2020 objavljeni na spletni strani Centra RS za poklicno 

izobraževanje (www.cpi.si).  

V Teams in ZOOM se lahko prijavite kot gost. Microsoftov račun ni potreben. Tudi ZOOM ne 

zahteva nobene registracije. V obeh primerih se lahko prijavite preko spletnega brskalnika. 

Priporočamo spletni brskalnik Edge ali Firefox. 

Posvet bomo izvedli v okviru projekta Krepitev kompetenc strokovnih delavcev na področju 

vodenja inovativnega vzgojno-izobraževalnega zavoda 2018–2022. 

Strokovni delavci, zaposleni v vzgojno-izobraževalnih zavodih, se lahko na posvet prijavite 

preko sistema KATIS na spletni strani 

https://paka3.mss.edus.si/Katis/ProgramPrijava.aspx?ID=5212&A=detailKP.   

Prijave bodo odprte do vključno 29. 11. 2020. Kasnejše prijave v sistem KATIS ne bodo mogoče. 

Prijavljeni v KATIS boste opravili še 2 uri samostojnega dela (pregled gradiv projekta SERFA in 

povzetek dokumentov CEDEFOP, ki se navezujeta na praktično usposabljanje z delom), da vam 

bomo lahko po udeležbi in izpolnjenem evalvacijskem vprašalniku za usposabljanje izdali 

potrdilo o udeležbi v skladu s Pravilnikom o napredovanju zaposlenih v vzgoji in izobraževanju 

v nazive. Zaradi tega bomo med posvetom izvedli preverjanje prisotnosti, saj potrebujemo 

dokazilo o vaši  udeležbi. 

Mentorji pri delodajalcih in ostali zaposleni v podjetjih ste že prijavljeni na dogodek.  

Če kdo ni prijavljen in se nam želi pridružiti na Posvetu, ga napotite na spletno stran Centra RS 

za poklicno izobraževanje, kjer bosta objavljeni obe povezavi do dogodka. Udeležba je 

brezplačna. 

Veselimo se srečanja z vami. 

 

http://www.cpi.si/
https://paka3.mss.edus.si/Katis/ProgramPrijava.aspx?ID=5212&A=detailKP

