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Vabilo na strokovni dogodek RAZVOJ ZNANJ IN KOMPETENC KADROV V GOSPODARSTVU

Spoštovani.
Vabimo vas na strokovni dogodek o spodbujanju razvoja temeljnih zmožnosti odraslih z
naslovom RAZVOJ ZNANJ IN KOMPETENC KADROV V GOSPODARSTVU, ki bo potekal v
četrtek, 8. junija 2017, od 9.30 do 12.30 ure v dvorani Ljudske univerze Ajdovščina
(Stritarjeva ulica 1a).
Dogodek je nastal v sodelovanju z Andragoškim centrom Slovenije v sklopu projekta
Uresničevanje Evropskega programa za učenje odraslih (EPUO) 2015–2017 v Sloveniji.
Na dogodku se boste srečali predstavniki gospodarstva, podjetnikov, podpornih institucij,
strokovnjakov iz izobraževalnih in drugih ustanov. Predstavljeni bodo primeri dobrih praks
prenosa znanja med zaposlenimi, programi podpore podjetjem, omogočena bo tudi
izmenjava mnenj.
V prilogi vam pošiljamo program dogodka in vas vabimo, da izpolnite prijavnico (in nam jo
posredujete najkasneje do ponedeljka, 5. junija 2017) ter s svojim sodelovanjem prispevate
h kvalitetnejši diskusiji in izmenjavi izkušenj, ki so nepogrešljive pri zagotavljanju boljše
učinkovitosti dela in zaposlovanja.
Veselimo se srečanja z vami.
Eva Mermolja,
direktorica Ljudske univerze Ajdovščina

mag. Zvonka Pangerc Pahernik,
vodja projekta EPUO
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RAZVOJ ZNANJ IN KOMPETENC KADROV V GOSPODARSTVU
Ljudska univerza Ajdovščina, četrtek, 8. junij 2017
9.30–9.50 Pozdravni nagovor
Tadej Beočanin, župan Občine Ajdovščina
mag. Zvonka Pangerc Pahernik, Andragoški center Slovenije

9.50–10.30 Strokovni prispevek
Ohranjanje in razvijanje kompetenc zaposlenih
Nives Fortunat Šircelj, Zavod ZAPOSLISE

10.30–11.00 Odmor za kavo in prigrizek

11.00–12.00 Primeri dobrih praks
Z višjo usposobljenostjo zaposlenih do povečane konkurenčnosti podjetij
Dušan Mikuž, Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije
Povezovanje panožnih podjetij na ravni razvoja zaposlenih – Primer KOC Hrana
Nataša Čermelj, podjetje Mlinotest d.d.
Mentorski sistem v koncernu Kolektor Group
mag. Eva Cvelbar Primožič, izvršna direktorica za kadre, Kolektor Group d.o.o.
Izobraževanje zaposlenih na Ptuju
Mojca Volk, Ljudska univerza Ptuj

12.00–12.30 Razprava in zaključki
Moderatorka: Eva Mermolja

