
Iz vsebine 

 Rezultati Središča  PRIZMA 50+ za 

obdobje januar – maj 2015 

 Poletje v središču PRIZMA 50+   

(Dogodki, programi, informiranje, 

svetovanje,  podjetništvo in           

zaposlovanje v Podravju) 

  

 

V novičkah Središča PRIZMA 50+, ki so pred vami, boste našli program 

dogodkov za poletne mesece junij, julij in avgust 2015 ter nekaj       

utrinkov preteklih skupnih druženj. Izkoristite priložnost in se nam     

pridružite. 

 

Vljudno vabljeni! 

 

 

 

 Junij - avgust 2015 

Življenje letom, ne leta 

življenju! 

Leta niso merilo –      

Aktivirajmo potencial  

PRIZMA 50+  
 

MEDGENERACIJSKO RAZVOJNO, POSLOVNO,   

IZOBRAŽEVALNO SREDIŠČE PODRAVJA 

 Številka 3 Novičke središča PRIZMA 50+ 





Središče PRIZMA 50+, medgeneracijsko, razvojno, 

poslovno in izobraževalno središče Podravja s       

svojimi rezultati potrjuje svoj namen 
 

Središče PRIZMA 50+  uspešno deluje že skoraj pol leta. Več kot 500 udeležencev zabeleženih 

v več kot 30 različnih dogodkih, delavnicah, programih usposabljanj in svetovanjih samo na      

lokaciji »Tkalski prehod 4 v Mariboru« s svojimi rezultati potrjuje svoj namen delovanja.           

Posamezniki, ki so obiskali naše dogodke, so prišli z željo, da pridobijo znanja in izkušnje, s       

katerimi bi povečali svoje zaposlitvene možnosti, lažje načrtovali svojo nadaljnjo karierno pot in 

našli  priložnosti za aktivno udejstvovanje. Zadovoljni obrazi odhajajočih, ki so obiskali naše    

dogodke in mnoge pohvale kažejo na to, da so udeleženci pridobili znanja in  izkušnje za lažje 

iskanje zaposlitve in načrtovanje karierne poti. Predvsem pa so za nas potrditev, da smo na pravi 

poti in nas motivirajo, da bo Središče še naprej nudilo priložnosti za pridobitev novih znanj in še 

bolj okrepilo partnersko sodelovanje 22 partnerskih organizacij.  

 Predstavitveno srečanje »Aktivna priprava na starost / upokojitev« sta izvedli Danijela 

Zimšek Kralj in Petra Cerinšek iz Zveze društev za socialno gerontologijo Slovenije.  

 Delavnico »Naučimo se pisati v Wordu« je izvedel Tomislav Rugelj iz eim, Centra       

razvoja Človeških virov. 

 Delavnica Ergonomija delovnega mesta je bila organizirana v okviru mednarodnega 

projekta »ERGO WORK – Povezovanje visokega šolstva s podjetji za nove možnosti     

ustvarjanja ergonomsko oblikovanih delovnih mest.  

 Delavnico »Fitnes za možgane« je izvedla Mateja Karničnik iz eim, Centra razvoja      

človeških virov. 

Vas zanima, kaj se je dogajalo v Središču PRIZMA 50+ v preteklih dveh mesecih in pol?   

 

V obdobju od marca do sredine maja 2015 smo v okviru programa Središča izvedli 13   

različnih dogodkov,  delavnic, programov usposabljanj in svetovanj ter predstavitev:  



 

 

 Delavnico »Osnove Excela« je izvedel Vasja Bajde iz Fundacije PRIZMA.  

 Delavnico »Moj karierni razvoj« s svetovanjem je izvedla Karmen Vaupotič iz 

Fundacije PRIZMA. 

 Delavnico »Spoznajmo splet in elektronsko pošto« je  izvedel Tomislav Rugelj 

iz eim, Centra razvoja Človeških virov. 

 Delavnico »Osebno dopolnilno delo in možnosti zaposlovanja« so izvedle 

Vesna Lukič iz Fundacije PRIZMA v sodelovanju z Renato Belšak iz  Finančnega 

urada Maribor (FURS) in Ireno Ličen iz Upravne enote Maribor. 

 Delavnico »Kako uspešno prestati zaposlitveni razgovor« sta izvedli Urška 

Pavlič in Karmen Vaupotič iz Fundacije PRIZMA. 

 Delavnico »Kakšna plačila mi pripadajo po Zakonu o  delovnih razmerjih in   

kolektivnih pogodbah je izvedla Jolanda Lašič iz Zveze svobodnih sindikatov     

Slovenije, OO Podravje in Koroška. 

 Delavnico »Dopolnilna dejavnost na kmetiji in možnosti   zaposlovanja« je    

izvedla Vesna Lukič iz Fundacije PRIZMA v sodelovanju z Olgo Žolger iz               

Finančnega urada Maribor (FURS), Jagodo Petek iz Upravne enote Maribor ter     

Natalijo Hercog iz Zavoda za zdravstveno Zavarovanje Slovenije OE Maribor. 

 Središče za samostojno učenje na lokaciji Tkalski prehod 4 v Mariboru je bilo   

udeležencem na voljo vsak delovni dan. V okviru središča so lahko  uporabljali   

računalniško opremo za pisanje vlog, ponudb in življenjepisov, gradiva za              

samostojno učenje tujih jezikov, itd.  

Središče PRIZMA 50+ se je predstavilo tudi na Dnevu odprtih vrat Zavoda RS za          

zaposlovanje, Območne službe Maribor, ki je potekal v četrtek, 21. 5. 2015. Fundacija   

PRIZMA je v okviru omenjenega dogodka v sodelovanju s predstavniki Upravne enote 

Maribor, mag. Karin Jurše ter Ireno Ličen, Renato Belšak iz Finančnega urada Maribor ter 

Natalijo Hercog iz Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije OE Maribor, izvedla   

delavnico Osebno dopolnilno delo in možnosti zaposlovanja. 



  
Utrinki dogodkov Središča PRIZMA 50+ april/maj 2015:    



DOBRODOŠLI: brezposelni 50+ in iskalci zaposlitve, zaposleni 50+, upoko-

jenci, prostovoljci ter mladi, ki si želite medgeneracijskega sodelovanja ter tudi de-

lodajalci.  

Dogodki, programi, informiranje, svetovanje,    
podjetništvo in zaposlovanje 

POLETJE V SREDIŠČU PRIZMA 50+    

LOKACIJA: Tkalski prehod 4, Maribor 

SREDIŠČE ZA SAMOSTOJNO UČENJE  

Odprto vsak dan 

med 9.00 in 14.00 

Središče za samostojno učenje  

S podporo mentorja po predhodnem dogovoru. 

Vesna Lukič 

Fundacija  PRIZMA 

PRIZMA 

TEMATSKE DELAVNICE, DOGODKI, SVETOVANJE 

Junij 2015  

1. 6. 2015  

od 9.00 do 14.00 

Spoznajmo splet in elektronsko pošto 

Povezovanje na splet, delo z brskalniki, iskanje na 

spletu, ustvarjanje lastnega elektronskega naslova, 

pošiljanje in branje elektronske pošte, priponke v   

elektronski pošti. 

Tomislav Rugelj 

eim, Center razvoja      

človeških virov 

  

2. 6. 2015 

od 9.00 do 13.00 

Čivkajmo s Twitterjem  

Ustvarjanje lastnega računa v Twitterju, objavljanje  

prispevkov, navezovanje stikov, povezava s               

Facebook računom. 

Tomislav Rugelj 

eim, Center razvoja      

človeških virov 

3. 6. 2015 

od 10.00 do 12.00 

10 preprostih stvari, ki vas bodo osrečile 

Sreča je zelo zanimiv občutek, ker imamo zelo        

različne predstave o njej in o tem, kako postati         

srečen. Zato smo bolj ali manj obsedeni z njo. Vsakdo 

si želi biti bolj srečen, zato vam  predstavljamo 10    

načinov za povečanje občutka  sreče, podprtih z   

znanstvenimi  dokazi. 

Mirjana Mladič 

Fundacija PRIZMA 

4. 6. 2015 

od 10.00 do 13.00 

Fitnes za možgane 

Kako delujejo naši možgani, kako lahko krepimo 

možgane in urimo spomin, pomen urjenja možganov 

za kakovost življenja, itd. 

Mateja Karničnik 

eim, Center razvoja      

človeških virov 



TEMATSKE DELAVNICE, DOGODKI, SVETOVANJE 

5. 6. 2015 

od 10.00 do 11.30  

Osnove PowerPointa 

Delo v predstavitvenem programu, ki omogoča          

multimedijske predstavitve na diapozitivih: vstavljanje  

fotografij, besedilo, urejanje, ukazi za  delo z               

datotekami , itd.  

Vasja Bajde 

Fundacija PRIZMA 

9. 6. 2015  

od 9.00 do 13.00 

Kakšna plačila mi pripadajo po Zakonu o          

delovnih razmerjih in kolektivnih pogodbah 

Na delavnici se boste seznanili s plačili, do katerih ste        

upravičeni po ZDR in Kolektivnih pogodbah. Na praktič-

nem primeru bo prikazan obračun bruto in neto plače. 

Jolanda Lašič 

OO ZSSS Podravje 

in Koroška 

10. 6. 2015 

od 10.00 do 13.00 

Iščem delodajalca 

Inovativni načini iskanja zaposlitve, komunikacija na trgu 

dela, moč družabnih medijev. 

Mateja Karničnik 

eim, Center razvoja      

človeških virov 

19. 6. 2015 

od 10.00 do 13.00 

Na zdravje! Ali kako do zdravega                       

življenjskega sloga  

Dejavniki zdravja, vpliv načina življenja na zdravje, kako 

izboljšati lastno dobro počutje, pomen zdravja za aktivno 

staranje ter delovno sposobnost . 

Mateja Karničnik 

eim, Center razvoja      

človeških virov 

22. 6. 2015 

od 9.00 do 12.00 

Vse kar ste želeli vedeti o socialnem                

podjetništvu 

Socialno podjetništvo in možnosti zaposlovanja  znotraj 

SoP, prednosti in nevarnosti, pravno  organizacijske 

oblike, pogoji za opravljanje  dejavnosti, ipd. 

Urška Pavlič 

Fundacija PRIZMA 

23. 6. 2015  

od 9.00 do 13.00  

Premagajmo strah pri stiku s sodobnimi  tehno-

logijami   

Brez sodobne tehnologije, kot so tablični računalnik,    

telefon …., ni mogoče opravljati dela. Toda, delo z njimi 

sploh ni nobena težava.  

Milan Žižek   

OO ZSSS Podravje 

in Koroška 

24. 6. 2015 

od 10.00 do 12.00  

Določanje življenjskih ciljev 

Veliko je seminarjev, tečajev in knjig  o določanju  ciljev. 

In vendar večina ljudi porabi več časa za načrtovanje 

počitnic kot za načrtovanje svojega  življenja. Težava ni 

toliko v doseganju ciljev, ampak v njihovem določanju. 

Tega ne počnemo, življenje prepuščamo naključju. Vas 

zanima, kako sploh določiti življenjske cilje? 

Mirjana Mladič 

Fundacija PRIZMA 



TEMATSKE DELAVNICE, DOGODKI, SVETOVANJE 

Julij 2015 

1. 7. 2015 

od 9.00 do 15.00 

Naučimo se pisati v Wordu  

Delo z miško in tipkovnico, odpiranje novega ali    

obstoječega dokumenta, shranjevanje dokumenta, 

urejanje besedila, delo s preglednicami, urejanje 

strani, tiskanje dokumentov, vstavljanje slik in    

predmetov v dokument, risanje črt in povezav. 

Tomislav Rugelj 

eim, Center razvoja      

človeških virov 

2. 7.  2015  

od 9.00 do 12.00 

Kako uspešno prestati zaposlitveni razgovor 

Priprava na zaposlitveni razgovor, najpogostejša 

vprašanja, psihometrično testiranje, itd. 

Urška Pavlič 

Fundacija PRIZMA 

8. 7. 2015 

od 9.0 do 13.30 

Povežimo se v Facebooku 

Osnove spletnega družbenega omrežja Facebook, 

ustvarjanje lastnega profila, objavljanje,                 

navezovanje stikov. 

Tomislav Rugelj 

eim, Center razvoja      

človeških virov 

15. 7. 2015  

od 9.00 do 14.00 

Spoznajmo splet in elektronsko pošto  

Povezovanje na splet, delo z brskalniki, iskanje na 

spletu, ustvarjanje lastnega elektronskega naslova, 

pošiljanje in branje elektronske pošte, priponke v 

elektronski pošti. 

Tomislav Rugelj 

eim, Center razvoja      

človeških virov 

22. 7. 2015 

od 9.00 do 13.00 

Čivkajmo s Twitterjem  

Ustvarjanje lastnega računa v Twitterju, objavljanje 

prispevkov, navezovanje stikov, povezava s         

Facebook računom. 

Tomislav Rugelj 

eim, Center razvoja      

človeških virov 

29. 7. 2015 

od 10.00 do 13.00 

Moj karierni razvoj 

Delavnica v okviru ocenjevalnega centra za       

spoznavanje osebnostnih lastnosti, sposobnosti in 

kompetenc za usmerjene karierne odločitve. 

Karmen Vaupotič 

Fundacija PRIZMA 

Dogodki, programi, informiranje, svetovanje,    
podjetništvo in zaposlovanje 

POLETJE V SREDIŠČU PRIZMA 50+    

LOKACIJA: Tkalski prehod 4, Maribor 



TEMATSKE DELAVNICE, DOGODKI, SVETOVANJA 

Avgust 2015  

6. 8. 2015  

od 9.00 do 13.00  

Premagajmo strah pri stiku s sodobnimi  teh-

nologijami   

Brez sodobne tehnologije, kot so tablični računalnik, 

telefon …., ni mogoče opravljati dela. Toda, delo z 

njimi sploh ni nobena težava.  

Milan Žižek   

OO ZSSS Podravje 

in Koroška 

24. 8. 2015 

od 9.00 do 13.00 

Osnove Excela 

Urejanje podatkov v celicah, vrsticah in stolpcih, 

oblikovanje tabel, funkcije in formul, itd. 

 

Vasja Bajde 

Fundacija PRIZMA 

19. 8. 2015 

od 10.00 do 13.00  

Moj karierni razvoj 

Delavnica v okviru ocenjevalnega centra za       

spoznavanje osebnostnih lastnosti, sposobnosti in 

kompetenc za usmerjene karierne odločitve. 

Karmen Vaupotič 

Fundacija PRIZMA 

Prednost pri vključitvi v programe imajo prebivalci občin, članic Konzorcija za razvoj-

ne naloge Podravja, ki sofinancirajo storitve središča PRIZMA 50+ in sicer: Mestne 

občine Maribor, Slovenske Bistrice, Lovrenca na Pohorju, Miklavža na Dravskem 

polju, Pesnice, občine Rače - Fram, Selnice ob Dravi, Starš in Šentilja. Za prebival-

ce teh občin je vključitev brezplačna. Pri tem si pridržujemo pravico do  sprememb v 

primeru, da katera izmed občin odstopi od sodelovanja v Konzorcija. 

 

Udeleženci drugih občin se od meseca junija 2015 naprej v programe lahko            

vključujejo ob plačilu kotizacije v višini 15,00 EUR za pokritje materialnih stro-

škov.  

Kotizacijo ob prijavi nakažite na transakcijski račun Fundacije za izboljšanje          

zaposlitvenih možnosti PRIZMA, ustanova, številka: SI56 0451 5000 0578 434,    

namen nakazila: kotizacija za delavnico, sklic: 00 3003. Potrdilo o plačilu     

prinesite s seboj.   

Število mest na delavnicah je omejeno, zato je obvezna prijava: 

e-prijava na povezavi:  http://goo.gl/forms/WhQOGdMF86,  

po telefonu: 02 333 13 30 ali e-naslovu: info@fundacija-prizma.si. 

http://goo.gl/forms/WhQOGdMF86


Zanimivi dogodki na drugih lokacijah 

Dogodek Termin  Izvajalec Lokacija Informacije /

prijave 

Informativna ura za         

samozaposlitev  

3. 6. 2015  

ob 9.00 

 Zavod RS za  

Zaposlovanje  

 

Urad za delo    

Maribor  

Karierno  

središče,  

Gregorčičeva 15,  

Maribor   

cips-mb@ess.gov.si 

+386 (0)2 235 76 73   

Predstavitev portala         

PoisciDelo.si in                  

E-svetovanja kot      

pomoč pri iskanju    

zaposlitve in vodenja 

lastne kariere 

15. 6. 2015  

ob 9.00 

Predstavitev agencij 

za  posredovanje dela 

12. 6. 2015  

ob 9.00 

Informativna ura za         

samozaposlitev  

1. 7. 2015         

ob 9.00 

Informativna ura za         

samozaposlitev  

5. 8. 2015  

ob 9.00 

Kreativni življenjepis 
Julij ali avgust 

2015 

Priprava                 

predstavitvene vizitke  

Julij ali avgust 

2015 

Informativna ura  

(Predstavitev             

delovanja  Zavoda,   

informacije o   Zavodu 

itd.)  

18. 8. 2015  

od 8.00 do 9.00 
Zavod RS za  

Zaposlovanje 

 

Urad za delo   

Slovenska  

Bistrica   

Karierni  

center  

 Tomšičeva ulica 

9, 2310 Sloven-

ska Bistrica 

Irena Petelinšek 

ire-

na.petelinsek@ess.g

ov,si 

+386 (0)2 840 21 10   

Predstavitev portala         

PoisciDelo.si in                  

E-svetovanja kot      

pomoč pri iskanju    

zaposlitve in vodenja 

lastne kariere  

katja.blagsic@ess.go

v.si 

02 840 21 10    

20. 8. 2015  

od 9.30 do 10.00  



Dogodek Termin  Izvajalec Lokacija Informacije /

prijave 

Kakšna plačila mi pripadajo po 

Zakonu o delovnih razmerjih in 

kolektivnih pogodbah 

V delavnici boste seznanjeni s plačili 

do katerih ste upravičeni po ZDR in 

Kolektivnih pogodbah, ter vam bo na 

praktičnem primeru  prikazan obračun 

bruto in neto plače. 

12.  6. 2015  

od 9.00 do 13.00 

Ljudska  

univerza  

Slovenska  

Bistrica   

Partizanska 

ulica 22, 

2310  

Slovenska  

Bistrica 

info@lu-sb.si 

02 843 07 30 

041 682 596   

OGLAŠEVANJE NA                  

FACEBOOKU  

Spoznali Boste kako se lotiti           

Facebook oglaševanja na strateški 

način, kakšna pravila je potrebno 

upoštevati pri pripravi oglasov,      

kakšen je recept za pripravo          

privlačnih oglasov, kje in komu se 

splača prikazati oglase, kako         

optimizirati oglaševanje in doseči    

najboljše rezultate ter ne nazadnje  

kako meriti uspešnost celotne       

kampanje?  

10. 6. 2015  

od 13.00 do 16.00 

Štajerska 

gospodarska      

zbornica  

Ulica talcev 

24,  

2000 Maribor  

igor.pernek@staj

erskagz.si 

02 220 87 26 

Svetovanje za učenje in          

izobraževanje odraslih (ISIO,           

Svetovalno središče Maribor 

Julij in avgust 

2015 po         

predhodnem     

dogovoru  

Andragoški 

zavod       

Maribor - 

Ljudska     

univerza 

Maistrova 

ulica 5, 2000 

Maribor 

svetovanje@azm

-lu.si,  

02 / 234 11 34   

Brezplačne poglobljena         

svetovanja za brezposelne    

osebe, starejše od 50 let in     

zaposlene, starejše od 45 let, z 

dokončano največ 4-letno      

srednjo šolo 

Svetovanje, izdelava osebnega 

svetovalnega načrta,  ugotavljanje 

in vrednotenje neformalnega      

znanja. 

Več srečanj z   

udeleženci 

Andragoški 

zavod       

Maribor - 

Ljudska     

univerza 

Maistrova 

ulica 5, 2000 

Maribor 

Alenka Sagadin 

Mlinarič 

alen-

ka.sagadin.mlinar

ic@azm-lu.si, 

 02/ 234 11 27  

Ne prezrite tudi:  
Teden vseživljenjskega učenja                                                          maj - junij 2015        

Več informacij: http://tvu.acs.si/koledar/iskanje/ 

 

http://tvu.acs.si/koledar/iskanje/


 

Stik z nami  

Za vse dodatne informacije nas lahko kontaktirate                           

vsak dan med 9. in 15. uro. 

 

 
 

Fundacija za izboljšanje                 
zaposlitvenih možnosti 

PRIZMA, ustanova  

Tkalski prehod 4, Maribor 
 

Telefon: 02 333 13 30 
 

ali 
 

E-mail: info@fundacija-
prizma.si 

 
 

 
 
 
 

Obiščite nas tudi na spletu:  
www.fundacija-prizma.si 


