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POROČILO O STROKOVNEM DOGODKU EPUO
V projektu »Uresničevanje prenovljenega Evropskega programa za učenje odraslih (EPUO)
2014-2015 v Sloveniji« je potekal strokovni dogodek EPUO z nazivom »Na poti do
samozaposlitve« v petek, 29. maja 2015 od 11. do 15. ure v Kulturnem centru v Semiču.

Namen strokovnega dogodka EPUO je bil na lokalni ravni prikazati obstoječe dejavnosti na
področju spodbujanja temeljnih zmožnosti odraslih, konkretno podjetnosti in samoiniciativnosti, za
izbrano ciljno skupino, to je za brezposelne osebe.
Potekali sta istočasno okrogla miza in podjetniška delavnica. Na okrogli mizi so sodelovali:
dr. Petra Javrh in mag. Jasmina Mirčeva, Andragoški center Slovenije, ki sta predstavili raziskavo
PIAAC o kompetencah odraslih, ki so potrebne za današnji trg dela, Polona Kambič, županja
Občine Semič, ki je predstavila priložnosti okolja za spodbujanje podjetnosti, mag. Nada Žagar in
mag. Irena Bohte, ZIK Črnomelj, ki sta predstavili vlogo in pomen izobraževalne organizacije za
odrasle kot ponudnika različnih programov za usposabljanje brezposelnih oseb, Saša Rebek Modic,
svetovalka generalnega direktorja Zavoda RS za zaposlovanje, ki je poudarila pomen pridobivanja
konkretnih in uporabnih znanj za brezposelne osebe in Gregor Jevšček, Razvojno informacijski
center Bela krajina, ki je pojasnil pomen razvojne institucije v okolju za spodbujanje razvoja
podjetništva.
Okrogle mize sta se udeležili še Irena Štrucelj iz Kmetije Štrucelj, ki je predstavila primer dobre
prakse, to je uspešno podjetniško pot svoje družine in Nataša Štajdohar Derganc, udeleženka v
programih ekološki kmetovalec in zeliščar, ki je v času usposabljanja razvila svojo podjetniško
idejo in se odločila za ustanovitev svojega podjetja.
Na okrogli mizi so se dejavno vključili s svojimi razmišljanji še Tatjana Aupič, sekretarka
Območne obrtno-podjetniške zbornice Črnomelj, Anica Kopinič, podžupanja Občine Metlika in
Štefan Misja, podžupan Občine Črnomelj kakor tudi Petra Dichlberger, vodja projekta »Za Pokolpje
– aktivno in dejavno!«. Vsi so poudarili skupno odgovornost pri iskanju rešitev za zmanjšanje
brezposelnosti v Beli krajini.
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Udeleženci okrogle mize so torej predstavili dejavnosti svojih organizacij na področju spodbujanja
temeljnih zmožnosti, konkretno podjetnosti in samoiniciativnosti, za izbrano ciljno skupino, to je za
brezposelne osebe. Opredelili so tudi nakazane priložnosti in izzive:







poznati spodbude okolja,
razdelati svojo poslovno idejo,
prepoznati priložnosti in ovire,
razumeti pomen povezovanja,
obiskati uspešne podjetnike,
biti pogumen, vztrajen in verjeti vase.

V razpravo so se vključili tudi udeleženci usposabljanja za ekološkega kmetovalca in predelovalca
sadja ter udeleženci v programu usposabljanja za aktivno načrtovanje zaposlitve.
Podjetniška delavnica je bila namenjena opogumljanju brezposelnih oseb za samozaposlovanje,
zbiranju poslovnih idej in možnostih njihovega uresničevanja. Mag. Boštjan Bahar, vodja
Galenskega laboratorija Gorenjskih lekarn je predstavil izhodišča za uporabo zdravilnih rastlin v
farmacevtski proizvodnji, Tomaž Stritar iz podjetja Uspešen podjetnik pa je izvedel delavnico »Na
poti do samozaposlitve«. V delavnici so sodelovali udeleženci usposabljanja za
zeliščarja/zeliščarko.

Strokovni dogodek EPUO je imel tudi spremljajočo razstavo, ki so jo pripravili udeleženci
izobraževanja odraslih v programu usposabljanja »Predelovalec sadja/predelovalka sadja na
tradicionalen način«. Namen razstave je bil pokazati izdelke, ki lahko predstavljajo uresničevanje
poslovne ideje, kakor tudi udeležence usposabljanja in njihova razmišljanja o prednostih in ovirah
na poti razvoja podjetništva.
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Strokovni dogodek je bil priložnost tudi za slavnostno podelitev potrdil o končanem usposabljanju v
programih za brezposelne (za predelovalce sadja in za zeliščarje).

Na strokovnem dogodku smo sodelovali in se povezovali pri iskanju najboljših možnosti za
spodbujanje in razvijanje podjetnosti in samoiniciativnosti v Beli krajini. To je naš stalni strokovni
odziv na visoko stopnjo brezposelnosti in prispevek k uresničevanju razvojnih načrtov Bele krajine.

Mag. Nada Žagar
direktorica
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