
9. REGIJSKI FESTIVAL ZATE 

Letošnji 9. regijski Festival zaTE – Znanje aktivira te! je potekal v času od 10. do 13. november 2020. 

Organizator festivala je bil RIC Novo mesto skupaj z Zavodom RS za zaposlovanje OS Novo mesto, 

izvedbo festivala so omogočale tudi druge ljudske univerze v regiji: CIK Trebnje, ZIK Črnomelj in LU 

Kočevje. 

 

V Trebnjem so potekale naslednje delavnice: 

Torek, 10.11.2020, ob 11.00 – ONLINE DELAVNICA: Izkoristite online svetovanje – bodite korak 

bližje svojemu cilju 

O delavnici: Na srečanju smo 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. Ciljna skupina: zaposleni in brezposelni 

Četrtek, 12.11.2020, ob 9.00 –  ONLINE DELAVNICA: Spletni europass življenjepis – povečajte 

možnosti zaposlitve 

O delavnici: Udeležencem delavnice smo predstavili, kako se registrirati na spletni strani europass.si 

in jim predstavili korake za pripravo življenjepisa. Dobili so 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 je bila po izvedbi na voljo tudi svetovalka na CIK Trebnje, 

s katero so se lahko individualno dogovorili za pregled življenjepisa v dogovorjenem terminu. Ciljna 

skupina: zaposleni in brezposelni 

Četrtek, 12.11.2020, ob 15.00 – ONLINE DELAVNICA: Spletni europass življenjepis – povečajte 

možnosti zaposlitve 

O delavnici: Udeležencem delavnice smo predstavili, kako se registrirati na spletni strani europass.si 

in jim predstavili korake za pripravo življenjepisa. Dobili so 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 je bila po izvedbi na voljo tudi svetovalka na CIK Trebnje, 

s katero so se lahko individualno dogovorili za pregled življenjepisa v dogovorjenem terminu. Ciljna 

skupina: zaposleni in brezposelni 

Petek, 13.11.2020, ob 9.00 – ONLINE DELAVNICA: Pametni telefon in praktične aplikacije za iskanje 

zaposlitve 



O delavnici: S pametnim telefonom si lahko pomagamo že skoraj pri vsem – še posebej pri iskanju 

zaposlitve. Udeleženci delavnice so 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. Ciljna skupina: zaposleni in brezposelni. 

 

Med izvedbo  Regijskega festivala zaTE so bili udeležencem na voljo tudi svetovalni kotički, ki so 

potekali online. Na njih smo udeležencem nudili informacije o formalnih in neformalnih 

izobraževalnih programih, nasvete pri vključitvi v izobraževalne programe, pomoč pri iskanju 

zaposlitve, spodbujanju nadaljnjega razvoja kariere, večji osebni rasti, boljšemu razumevanju in 

obvladovanju vsakodnevnih aktivnosti in večjemu vključevanju v družbeno dogajanje. Svetovalni 

kotički so bili na voljo vsak dan festivala (10.-13.11.2020) med 9.00 in 15.00. 

 

Informacije in prijave: Kristina Jerič; 07 34 82 108 ali kristina.jeric@ciktrebnje.si 

Koledar celotnega dogajanja festivala 

Festival se je odvijal znotraj dejavnosti Svetovalnega središča Novo mesto in Svetovalnega središča Pokolpje, 

projektov Dejavnost informiranja in svetovanja za zaposlene 2016 do 2022 in Pridobivanja temeljnih in poklicnih 

kompetenc od 2018 do 2022 ter podpornih dejavnosti v izobraževanju odraslih. Udeležba na dogodkih festivala 

je bila brezplačna, ker je dejavnost sofinancirana s strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport ter 

Evropskega socialnega sklada. 
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