
 

 

Dnevi svetovalnih središč 2017                                                                     
27.—29. 9. 2017 

 

Svetovalno središče Posavje, ki na Ljudski univerzi Krško deluje že 
trinajsto leto, je skupaj s partnerji za vas pripravilo raznovrstne 
brezplačne delavnice in predavanja. Vabljeni, da se nam pridružite!  
 

PROGRAM BREZPLAČNIH AKTIVNOSTI: 

  Sreda, 27.9.2017   

9.00—12.00  
STOJNICE ZNANJA  

Qlandija Krško, CKŽ 141, 
Krško 

  

Na Stojnicah znanja bomo skupaj s partnerjema, Ekonomsko in 
trgovsko šolo Brežice ter Šolskim centrom Krško Sevnica, predstavili 
izobraževalne ponudbo in aktivnosti za odrasle v lokalnem okolju. 
Za vas smo pripravili tudi zanimive kratke miselne igre in nagradno 
igro.   

9.00—12.00  
KAKO SE POZITIVNO PREDSTAVIM DELODAJALCU? 
Interaktivna delavnica z mag. Martinom Liscem  

Večgeneracijski center 
Posavje, CKŽ 44, Krško 

  

Mag. Martin Lisec je logoterapevt, mediator in voditelj delavnic za 
osebnostno rast. Je iskan predavatelj in osebni svetovalec z veliko 
izkušnjami. Ko iščemo zaposlitev na trgu dela, dejansko "ponujamo 
sebe"- svoje izkušnje, svoje znanje, svoje spretnosti, svoje 
sposobnosti. Na delavniškem predavanju boste preizkusili nekaj 
odličnih komunikacijskih orodij, s pomočjo katerih se lahko 
učinkovito in samozavestno predstavimo delodajalcu, koristila pa 
nam bodo tudi pri graditvi odnosov v vsakdanjem življenju.     

  Četrtek, 28. 9. 2017   

8.30—10.00  
SESTANEK STROKOVNIH IN STRATEŠKIH PARTNERJEV 
SVETOVALNEGA SREDIŠČA POSAVJE 

Večgeneracijski center 
Posavje, CKŽ 44, Krško 

  
Sestanek z zajtrkom. Predstavitev preteklega dela na področju 
svetovalne dejavnosti in možni načini povezovanja.   

15.00—17.00 STOJNICA ZNANJA  
Qlandija Krško, CKŽ 141, 
Krško 

  

Na Stojnici znanja bomo predstavili delovanje Svetovalnega središča 
Posavje in izobraževalno ponudbo v lokalnem okolju. Za vas smo 
pripravili tudi zanimive kratke miselne igre in nagradno igro.   

  Ponedeljek, 2. 10. 2017   

16.30—18.00 
S PREPROSTIM TESTOM PREVERITE SVOJE PREDZNANJE 
ANGLEŠKEGA IN NEMŠKEGA JEZIKA 

Ljudska univerza Krško, 
Dalmatinova ulica 6, 
Krško 

  

Testirajte svoje znanje angleškega in nemškega jezika ter se 
individualno posvetujte s profesoricami in strokovnimi delavkami 
glede možnosti nadaljnjega izobraževanja.   

Znanje razpira krila, Ljudska univerza Krško, Dalmatinova ulica 6, Krško,   

07 48 81 170, 051 279 633, info@lukrsko.si, www.lukrsko.si, www.facebook.com/lukrsko 


