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Priloga 1:  
 
Poročilo o strokovnem dogodku EPUO 
 
 
Nosilec dogodka:  

 Naziv ustanove: Ljudska univerza Kranj 

 Odgovorna oseba za dogodek: Mojca Rozman 

 
Naziv dogodka: Znanja in kompetence z roko v roki za boljšo zaposljivost mladih 
 
Datum in kraj dogodka: 24.5.2016, Medgeneracijski center Kranj 
 
Izbrana ciljna skupina: mladi brezposelni 
 
Povabljeni deležniki: 

 seznam sodelujočih v strokovnem delu: 
Naziv ustanove, ime in priimek osebe, kontakt (e-naslov) 
 
Andragoški center Slovenije, mag. Zvonka Pangerc Pahernik, 
zvonka.pangerc.pahernik@acs.si 
 
Ljudska univerza Kranj, Renata Dobnikar, renata.dobnikar@luniverza.si 
 
Zavod za zaposlovanje – območna služba Kranj. Uroš Kopavnik, 
uros.kopavnik@ess.gov.si 
 
Zasavska ljudska univerza, Polona Trebušak, polona.trebusak@guest.arnes.si 
 
UPI – Žalec, Mihaela Anclin, mihaela.anclin@upi.si 
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 seznam sodelujočih v praktičnem delu: 
Naziv ustanove, ime in priimek osebe, kontakt (e-naslov) 
 
Viljem Grošelj s.p., Viljem Grošelj, info@groselj.si 
 
Žaga Ogrinec, Simon Ogrinec s.p., Metka Ogrinec, tesarstvoogrinec@siol.net 
 
Marko Dobnikar s.p., Marko Dobnikar, montaza.dobnikar@gmail.com 
 
Rozman Aleš s.p., Aleš Rozman, aless.rozman@gmail.com 
 
Trojina, zavod za uporabno slovenistiko, Iztok Kosem, iztok.kosem@trojina.si 
 

 
 
Vsebina dogodka 

 strokovni del: 
 
11.00 – 11.20 Pomen izobraževanja za mlade mag. Zvonka Pangerc Pahernik 

ACS 

11.20 – 11.40 Mladi in denar – program 
finančnega opismenjevanja mladih 

Renata Dobnikar LUK 

11.40 – 12.00 Moje kompetence – moje 
prednosti 

Uroš Kopavnik Zavod za 
zaposlovanje – območna služba 
Kranj 

12.00 – 12.20 Compo hub – nov izobraževalni 
program na področju kompozitnih 
tehnologij 

Polona Trebušak Zasavska 
ljudska univerza 

12.20 – 12.40 Mladi in prehod na trg dela  Mihaela Anclin  UPI - Žalec 

 
 

 praktični del: 
 

 
Pet samostojnih podjetnikov je izvedlo delavnico, kjer so skupaj z udeleženci iz starih lesnih palet in ostankov 
blaga naredili sedežno garnituro. 
Delavnica  je mladim brezposelnim dala nov pogled na recikliranje odpadnih surovin in jim omogočila pridobiti 
nova praktična znanja in ideje samostojnih podjetnikov. 
 

9.00 – 13.30 ZELENA DELAVNICA – recikliranje odpadnih 
surovin – poklici prihodnosti 

Marko Dobnikar s.p., Simon Ogrinec 
s.p., Viljem Grošelj s.p., Rozman Aleš 
s.p., Trojana zavod za uporabno 
slovenistiko 
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Vizualna in medijska promocija: 
Dogodek smo promovirali na spletni strani LUK in FB straneh LUK in Medgeneracijskega centra 
Kranj, ter na oglasnih deskah obeh lokacij. V lokalni publikaciji Kranjčanka in na radio Kranj. 
Objavili smo ga tudi v knjižici Tedna vseživljenjskega učenja, ki je izšla v 1500 izvodih in je bila 
razdeljena po javnih ustanovah v občini Kranj. Na Zavodu za zaposlovanje so poslali obvestilo 
o praktičnem delu mlajšim brezposelnim iz občine Kranj in jih povabili k sodelovanju. 
 
 
Ugotovitve o organizacijski plati dogodka in sodelovanju z ACS (velja le za poročilo): 
Zelene delavnice EPUO se je udeležilo 8 mladih brezposelnih, ki so skupaj z obrtniki izdelali 
sedežno garnituro iz starih palet.  
Na strokovnem dogodku je bilo 24 udeležencev iz različnih društev, organizacij, ki se ukvarjajo 
z mladimi brezposelnimi.  
Po izvedenih anketah udeležencev smo ugotovili, da je mlade je potrebno: 

 motivirati za prepoznavanje lastnih  kompetenc, 
 bolj vključevati v lokalno skupnost in jim pomagati krepiti  socialne kompetence, 
 finančno opismenjevati že v času zgodnjega šolanja, 
 spodbuditi za vključevanje v neformalno izobraževanje, 
 ozaveščati o prednostih poklicnega in strokovnega izobraževanja. 

Organizacijsko bomo naslednjič poskrbeli, da se strokovni in praktični del ne bosta prekrivala in 
bodo udeleženci lahko sodelovali na obeh delih. 
Predstavniki iz ACS so aktivno sodelovali pri pogovorih na strokovnem delu in obogatili 
dogodek EPUO. 
 
 
 


