
  

                                                 
 

 

 

 

 

     

Operacijo financirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega 
programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi 10 »Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za 

boljšo zaposljivost«, prednostna naložba 10.1 »Krepitev enake dostopnosti vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine v formalnem, 

neformalnem in priložnostnem okolju, izpopolnjevanje znanj, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih možnosti učenja, 
vključno prek poklicnega usmerjanja in validiranja pridobljenih kompetenc«, specifičnega cilja 10.1.2 »Izboljšanje kompetenc zaposlenih za 

zmanjšanje neskladij med usposobljenostjo in potrebami trga dela«.  

               
 
 
 
PROJEKT   

DEJAVNOST INFORMIRANJA IN SVETOVANJA ZA 

ZAPOSLENE 
 

 

V obdobju od 17. 6. 2016 do 31. 3. 2022 na Šolskem centru Novo mesto izvajamo projekt 
Dejavnost informiranja in svetovanja za zaposlene (projekt DIS). Svetovanje v osrednjem delu 
JV regije izvaja konzorcij, ki ga vodi RIC Novo mesto, partnerji smo Šolski center Novo mesto, 
CIK Trebnje ter Grm Novo mesto – center biotehnike in turizma.  
 
Na javnem razpisu za financiranje dejavnosti informiranja in svetovanja ter za ugotavljanje in 
vrednotenje neformalno pridobljenega znanja od 2016 do 2022 je bilo na razpolago 9.500.000 
EUR za 15 izbranih izvajalcev. Konzorciju, ki ga vodi RIC Novo mesto, je bilo za izvajanje 
odobrenih 854.986,37 EUR. 
 

 

CILJ PROJEKTA  

Cilj projekta je izvajati dejavnost informiranja in svetovanja za zaposlene osebe po 

modelu »Informativno svetovalna dejavnost v izobraževanju odraslih« (v nadaljevanju: 

dejavnost ISIO) pred vključitvijo, med in po končanem izobraževanju oziroma 

usposabljanju, ki vključuje tudi postopke ugotavljanja in vrednotenja neformalno 

pridobljenega znanja. 

 

Konzorcij bo v obdobju trajanja projekta zagotovil svetovalno pomoč najmanj 1800 zaposlenim. 
Zahteva financerja je, da se najmanj 75 % zaposlenih vključi v nadaljnje usposabljanje. 
 

 

NAMEN PROJEKTA  

Namen projekta je razvijati, povečati oziroma izboljšati kompetence, ki jih zaposleni 

potrebujemo zaradi vse večjih zahtev vsakdanjega življenja, večjih zahtev delovnega procesa, 

večje zaposljivost in mobilnosti ter osebnega razvoja in delovanja v sodobni družbi. 

 

 

GLAVNE AKTIVNOSTI  

• analiza potreb po izobraževanju in razvoju kariere, izdelava načrta izobraževanja in 
razvoja kariere, izdelava portfolija, izvajanje postopkov ugotavljanja in vrednotenja 
neformalno pridobljenega znanja; 

• usmerjanje k vpisu v izobraževanje, usposabljanje, potrjevanje kvalifikacij,….; 
• izvajanje dejavnosti informiranja in svetovanja po modelu ISIO; 
• sodelovanje v konzorciju; 
• informiranje in promocija spremljanje in evalvacija projektnih aktivnosti; 
• sodelovanje s ključnimi deležniki na ravni statistične regije. 

 

 

http://www.ric-nm.si/si/projekti/nacionalni/dejavnost-informiranja-in-svetovanja-za-zaposlene/
https://www.sc-nm.si/mic/programi-mic/svetovanje-ter-uvnpz
https://ciktrebnje.si/projekti/dejavnost-informiranja-in-svetovanja/
https://www.grm-nm.si/content/informativno-svetovalna-dejavnost-za-zaposlene-v-jv-regiji
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CILJNA SKUPINA  

Ciljna skupina so zaposlene osebe ne glede na starost in stopnjo izobrazbe, s tem, da imajo 
prednost zaposleni, ki so manj izobraženi in starejši od 45 let, pri čemer zaposleni potrebujejo 
dodatna usposabljanja, kvalifikacije ali prekvalifikacije, zaradi potreb na trgu dela in delovnem 
mestu. Posredna ciljna skupina so delodajalci, ker so aktivnosti namenjene zaposlenim. Z 
vključevanjem zaposlenih v postopke informiranja in svetovanja ter ugotavljanja in vrednotenja 
neformalno in priložnostno pridobljenih znanj podpiramo tudi cilje Evropskega programa za 
izobraževanje odraslih. 
 

 

Vse storitve v okviru projekta DIS so za zaposlene in delodajalce brezplačne, saj so 
financirane s strani Republike Slovenije, Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport ter 
Evropske unije iz Evropskega socialnega sklada.  
 

 

Spletna stran projekta: https://www.sc-nm.si/mic/programi-mic/svetovanje-ter-uvnpz 

 

 

Vse INFORMACIJE lahko pridobite pri svetovalki na Šolskem centru Novo mesto:  

• Marjana Šporar, organizatorica izobraževanja odraslih, 07 393 22 09  

marjana.sporar@sc-nm.si 

 

 
* Opomba: Za potrebe razvojne, znanstveno–raziskovalne dejavnosti in za potrebe poročanja Ministrstvu za 
izobraževanju, znanost in šport, ki sofinancira delovanje projekta DIS (po razpisu za financiranje dejavnosti 
informiranja in svetovanja ter za ugotavljanje in vrednotenje neformalno pridobljenega znanja od 2016 do 2022) in 
s tem omogoča brezplačno svetovalno dejavnost, bomo stranke ob obisku naše organizacije, telefonskem klicu ali 
elektronski pošti na naslov naše organizacije prosili tudi za nekatere osebne podatke (ime, priimek, naslov, občina 
bivališča, kontaktne podatke, spol, starost, raven in vrsto dokončane izobrazbo ter leto njenega dokončanja, status 
na trgu dela, morebitno pripadnost ranljivim skupinam, osebne okoliščine). Osebne podatke bomo za potrebe 
poročanja posredovali v takšni obliki (agregirana oblika), da iz njih ne bo razvidna identiteta strank. Stranka osebne 
podatke mora posredovati, če želi, da se zanjo opravi storitev. V nasprotnem primeru (ko zavrne posredovanje 
osebnih podatkov), ji storitve ne moremo zagotoviti. S posredovanimi podatki bomo ravnali v skladu z veljavno 
slovensko zakonodajo o varstvu osebnih podatkov in pravom Evropske unije. Upravljavec osebnih podatkov je 
Andragoški center Slovenije, ki strokovno razvija in podpira brezplačno svetovalno dejavnost v izobraževanju 
odraslih. Agregirane podatke za potrebe izpolnjevanja pogodbe o sofinanciranju dejavnosti posreduje tudi 
Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport. V skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 
94/2007) ter Splošne uredbe o varstvu podatkov (Uredba (EU) 2016/679, UL L 119, 4. 5. 2016) je za zbirko osebnih 
podatkov o strankah na Šolskem centru Novo mesto vzpostavljena Evidenca dejavnosti obdelave zbirk Šolskega 
centra Novo mesto. Več o obdelavi osebnih podatkov, politiki varovanja osebnih podatkov, rokih hrambe, ipd. lahko 
preberete v Izjavi o zasebnosti, ki je objavljena na spletni strani: www.acs.si in v prostorih Andragoškega centra 
Slovenije. Svetovanje izvajajo svetovalke RIC-a Novo mesto, CIK-a Trebnje, Grm-a Novo mesto – centra biotehnike 
in turizma in Šolskega centra Novo mesto na območju Osrednje Dolenjske. 

FINANCERJI PROJEKTA 
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