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POROČILO O IZVEDBI FESTIVALA 
 

 
 
 
 
 
  
 
RIC Novo mesto je v letu 2011 zabeležil 10 let delovanja Svetovalnega središča 
Novo mesto, ki si z mrežo strateških in strokovnih partnerjev prizadeva za večje 
vključevanje odraslih v vseživljenjsko učenje. Vsa leta izvajamo različne aktivnosti, 

ki spodbujajo odrasle k večjemu vključevanju v vseživljenjsko učenje, prispevajo k 
promociji dejavnosti informiranja in svetovanja v izobraževanju odraslih ter k 
promociji posameznih partnerjev in programov.  
 
Na začetku drugega desetletja delovanja Svetovalnega središča Novo mesto smo se 

odločili, da spodbudimo aktivnosti partnerjev v mreži. K  aktivnejšemu sodelovanju 
smo povabili vse tiste organizacije v regiji, ki se ukvarjajo s področji izobraževanja, 
zaposlovanja, s strokovno pomočjo za vključevanje v izobraževalne programe in s 
svetovalnimi storitvami v izobraževanju in zaposlovanju odraslih in mladih. 
Skupaj smo v času od 5. 3. do 9. 3. 2012 v prostorih RIC-a Novo mesto pripravili 1. 

regijski festival Znanje aktivira te ali krajše festival zaTE, največji karierno 
zaposlitveni dogodek v naši regiji. V tednu regijskega festivala se je predstavilo 49 
različnih organizacij, ki se na nacionalnem in regionalnem nivoju ukvarjajo z 
izobraževanjem in zaposlovanjem. Naš skupni namen je bil vplivati na zavedanje 
ljudi o pomenu lastne aktivnosti pri izobraževalnem, kariernem in osebnem razvoju. 

Na to, kako pomembna je lastna aktivnost pri oblikovanju karierne in osebne rasti, je 
festival opozarjal že s svojim sloganom: »Znanje aktivira te!« 
 
Organizator festivala je bil RIC Novo mesto, potekal pa je  pod okriljem projekta 
Center vseživljenjskega učenja Dolenjska, ki ga sofinancirata Ministrstvo za 

izobraževanje, znanost, kulturo in šport ter Evropski socialni sklad. Pokrovitelj 
festivala je bil župan Mestne občine Novo mesto, g. Alojzij Muhič. Izvedbo festivala 
so oblikovali vsi sodelujoči izvajalci, Komunala Novo mesto, ki nam je za čas 
festivala odstopila lične stojnice in TUŠ d.o.o., ki je omogočil postavitev stojnic v 
svojih prostorih.  

Na festival smo želeli privabiti študente in dijake, učence in njihove starše, 
zaposlene, iskalce zaposlitve ter vse odrasle, ki bi želeli spoznati možnosti 
formalnega in neformalnega izobraževanja in učenja v regiji.  
 
Program festivala je bil sestavljen iz delavnic in predavanj, informiranja in 

svetovanja v svetovalnem kotičku, predstavitev na stojnicah  znanja, zabavnega 
programa ter strokovnega dogodka. V tednu festivala je 138 izvajalcev pripravilo 
skupno 104 dogodke, ki so bili večinoma zelo dobro obiskani. Vseh udeležencev 
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festivalskih dogodkov je bilo 1665, poleg teh pa smo zabeležili še okoli 250 
obiskovalcev stojnic znanja. Veliko vlogo pri obisku vseh aktivnosti je imel Zavod za 
zaposlovanje, ki je posebej vabil udeležence na določene dogodke za iskalce 

zaposlitve.  
 
Na 46 stojnicah znanja so različne organizacije predstavljale svoje programe, 
projekte, aktivnosti. Največ so se obiskovalci zadrževali na stojnicah, kjer so 
praktično prikazali svojo dejavnost. Povratne informacije izvajalcev in obiskovalcev 

narekujejo, da bomo za 2. festival razstavljalce na stojnicah opozorili, da svoje 
dejavnosti prikažejo na aktiven način. 
 
Svetovalno središče Novo mesto v sklopu svoje dejavnosti pripravlja za strokovne 
partnerje in tudi skupaj z njimi različna usposabljanja in posvete. Ker se v zadnjih 

letih število tujcev, ki iščejo pomoč in podporo pri vključevanju v naše okolje, 
povečuje, smo se odločili, da v okviru festivala pripravimo strokovni posvet z 
naslovom »Partnersko sodelovanje za uspešno vključevanje migrantov v 
vseživljenjsko učenje«. Udeleženci posveta so poročali o izkušnjah pri svojem delu z 
migranti, si izmenjali informacije o različnih pristopih pri delu ter oblikovali predloge 

za kvalitetnejše delo na tem področju. 
Evalvacija posveta je pokazala, da so bili udeleženci in izvajalci z organizacijo in 
vsebino posveta zadovoljni. Tematika je bila ustrezna, prav tako umestitev posveta v 
sam festival. Pohvaljena je bilo prijazno in strokovno osebje organizatorja, še 
posebno pa je bila pohvaljena pogostitev, ki so jo pripravili člani študijskega krožka S 

slovenščino o Sloveniji, ki je bila tematsko povezana s posvetom. Mnogi udeleženci 
posveta so bili presenečeni nad številom  organizacij, ki se v našem okolju ukvarjajo 
s priseljenci. Oblikovali smo tudi tematike za naslednje posvete oz. strokovna 
srečanja: manj izobraženi, Romi, poklicna kariera po 50. letu. 
 

V RICu smo po končanem festivalu namenili veliko pozornosti evalvaciji organizacije 
in vsebine tedna. Vse izvajalce festivala smo povabili na evalvacijsko srečanje. Ob 
obilici obveznosti so se srečanja udeležili predstavniki 4 sodelujočih izvajalskih 
institucij, več odzivov in spodbud, da festival postane tradicionalen, pa smo prejeli 
po elektronski pošti.  
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ŠE NEKAJ STATISTIČNIH PODATKOV O FESTIVALU:  
Festivalskih dogodkov se je udeležilo 1665 obiskovalcev.  
 

 

 
 

 
 
 
Podatek o starosti nam je zaupalo 93% obiskovalcev. Od teh jih je bilo 21%  starih 

nad 50 let, 9% med 45 in 49 let, 10% med 40 in 44 let, 11% med 35 in 39 let,  
17% med 3o in 35 let, 13% med 27 in 29 let,  ostalih 19% obiskovalcev je bilo 
mlajših od 26 let 
 

Pregled udeležencev po spolu  

MOŠKI 31%

ŽENSKE 69%
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Podatek o izobrazbi nam je zaupalo 87% obiskovalcev. Največ obiskovalcev, kar 
44%, ima zaključeno štiri- ali petletno poklicno, strokovno ali splošno izobrazbo, 
24% višjo ali visoko izobrazbo, 18% dve- ali triletno poklicno izobrazbo, 13% 
osnovno šolo ali manj ter 1% magisterij ali doktorat. 
 

 

 
 
 
Podatek o statusu nam je zaupalo 92% obiskovalcev. 75% obiskovalcev je bilo 
nezaposlenih, 11% upokojenih in 10% zaposlenih. Preostali 4% obiskovalcev pa so 
bile gospodinje, študenti, samozaposleni, kmetje in dijaki. 
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Pregled udeležencev po kraju bivanja 

 

 
 

Podatek o kraju bivanja nam je zaupalo 83% obiskovalcev. Od teh jih največ, 59% 
prihaja iz Novega mesta, 7% jih prihaja iz Straže, 6% iz Metlike, 5% iz Šentjerneja, 
3% iz Trebnjega, 2,7% iz Črnomlja, 2,5% iz Mirne Peči, 2,3% iz Žužemberka, 2,2% z 
Otočca in 2% iz Dolenjskih Toplic. Preostalih 8,3% obiskovalcev prihaja iz Škocjana, 
Šmarjeških Toplic, Ljubljane, Semiča, z Mirne, iz Kočevja, celo iz Radencev, Kopra, 

Ajdovščine…  
 
 
Festival je bil sestavljen iz desetih sklopov, ki so razporejeni po obiskanosti: 
 

 Izkušnje in znanja za zaposlovanje - 32% 

 Znanja za vsak dan – 18% 

 Možnosti izobraževanja in učenja – 15% 

 Zabavni program – 13% 

 Svetovalni kotiček – 7% 

 Razvijajmo podjetništvo – 5% 

 Narava nas bogati – 3% 

 Misliti in delovati drugače – 3% 

 Možnosti izobraževanja in učenja v regiji – 2% 

 Posvet: Partnersko sodelovanje za uspešno vključevanje migrantov v VŽU – 

2% 
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Najbolj obiskani dogodki: 
 

Sklopi programa Dogodki Odstotek 

udeležbe 

Izkušnje in znanja za zaposlovanje Zaposlovanje v TPV  21% 

Portal poišči delo.com  15% 

Spoznavajmo samega sebe 13% 

Znanja za vsak dan  Preizkusite svoje znanje 
slovenskega jezika pred izpitom 

slovenščine na osnovni ravni  

24% 

Vrt prihodnosti – Pridelava hrane  19% 

Internet za vsakogar 15% 

Možnosti izobraževanja in učenja  Zaposlitvene priložnosti in trženje 
v kmetijstvu  

21% 

Potujmo po Sloveniji (potopisno 
predavanje) 

13% 

Internet za vsakogar  11% 

 
Teh treh sklopov dogodkov se je udeležilo  80% brezposelnih, 46% obiskovalcev  je 

imelo končano srednjo šolo, stari pa so bili med 25 in 49 let.   
 
Znotraj sklopa Svetovalni kotiček sta bila najbolj obiskana dogodka Imam znanja, 
kako jih lahko dokazujem ter Kam in kako - pomoč pri iskanju poklicne usmeritve. 
Znotraj sklopa Razvijamo podjetništvo sta bila najbolj obiskana dogodka Kako do 

samozaposlitve ter Predstavitev ideje. 
 
 
 
Najmanj obiskani dogodki:  

 

Sklopi programa Dogodki Odstotek 
udeležbe 

Misliti in delovati drugače  Kaj lahko naredim za 

kvalitetnejše življenje  

0,5% 

Možnosti učenja in izobraževanja v regiji   Uporaba e-pošte 0,1% 

Zabavni program – Ustvarjalne delavnice  Pletarstvo  0,1% 

 
Sklop Misliti in delovati drugače je obiskalo 3% udeležencev, sklop Možnosti učenja 
in izobraževanja v regiji 1,5% in sklop Zabavni program – Ustvarjalne delavnice le 
1% udeležencev.  

 
Trije dogodki (iz sklopa Možnosti izobraževanja in učenja) so imeli le enega 
obiskovalca. Ti dogodki so: 

- Im Gasthaus – Kako se znajdem v restavraciji,  
- Traveling English – Kako se znajdem na potovanju ter  

- Višješolski in visokošolski študiji.  
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Dva dogodka pa nista imela nobenega obiskovalca. To sta dogodka: 
- Svetovanje za starše disleksičnih otrok (iz sklopa Svetovalni kotiček) ter  
- Vaja dela mojstra, če mojster dela vajo (iz sklopa  Možnosti izobraževanja in 

učenja). 
 
 
Skupne ugotovitve RICeve ekipe in sodelujočih izvajalcev so, da je s festivalom 
vredno nadaljevati, saj smo z obiskanostjo dogodkov in zadovoljstvom, ki so ga 

večinoma izražali obiskovalci, zadovoljni.  
 
 
 
Pripravile: Helen Bencik, Darja Brezovar, Marjeta Gašperšič, Tina Strnad,   

 
 
 
Prilogi: 

- Priloga 1: Pregled prireditev festivala po abecednem redu 

- Priloga 2: Pregled sodelujočih institucij na festivalu 
 
 
 
 

Novo meto, 17. 4. 2012 
Številka: 820-3/2012-17 
 
 
 

 
 
 
 
        Direktorica RIC Novo mesto 

        Marjeta Gašperšič 
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PRILOGA 1 

 
 

 
 
 
Pregled prireditev festivala po abecednem redu:  

 Aranžiranje ob 8. marcu 

 Dekoriranje s servietno tehniko 

 Dokončal bom, kar sem že nekoč začel 

 E-poslovanje 

 Glasbene vragolije (program Predšolska vzgoja) 

 Glasbeni program dijakov dijaškega doma 

 Glasbeno-plesni program Romano veseli 

 Igranje na bobne in kitaro 

 Im Gasthaus 

 Imam znanja, kako jih lahko dokazujem 

 Internet za vsakogar - sodobno iskanje informacij 

 Izdelava brošk iz filca 

 Izdelava individualnega načrta 

 Izdelava nakita iz fimo mase 

 Izdelovanje grafitov na prostem 

 Izdelovanje knjižnih kazalk 

 Izvirni drobni modni dodatki 

 Kaj je dobro vedeti, preden podpišem pogodbo o zaposlitvi 

 Kaj lahko naredim za kvalitetnejše življenje? 

 Kako bi Angležu predstavil Slovenijo 

 Kako do dela in zaposlitve 

 Kako do samozaposlitve 

 Kako dosežemo poslovno uspešnost? 

 Kako privarčevati denar 

 Kako s smehom, zvokom in meditacijo do dobrega počutja 

 Kako si oblikujem e - portfolio 

 Kako si zastaviti cilje 

 Kako z uporabo metode EFT mirno in sproščeno opravimo razgovor 

 Kam in kako - pomoč pri iskanju poklicne usmeritve 

 Kleklanje živi v Trebnjem 

 Knjigovodstvo s pomočjo računalniške aplikacije 

 Kvartet klarinetov 

 Lan je lan, z njim je delo, leto in dan 

 Marketing 

 Moj najstnik 

 Mojstrski izpiti 

 Mozaik 

 Na svoje življenje bolj vplivamo kot si mislimo 

 Načrtovanje kariere 
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 Nastop s harmoniko 

 Nastop z violino in s klavirsko spremljavo 

 Okusno in zdravo 

 Osebna predstavitev z dokumenti Europass 

 Osebne finance in družinski proračun 

 Pišem in oblikujem z računalnikom 

 Pletarstvo 

 Pletarstvo in izdelava lectovega srca 

 Po izkušnje v tujino 

 Portal poišči delo.si 

 Poslovni bonton  

 Potujmo po Sloveniji 

 Predstavitev ideje  

 Predstavitev projekta Kulti-praktik 

 Preizkusite svoje znanje slovenskega jezika pred izpitom slovenščine na osnovni 
ravni 

 Pridelava zgodnjega krompirja 

 Računalništvo za vse generacije 

 S pomočjo kaligrafije izdelamo voščilnice 

 Sistem NPK 

 Skrb za zdravje - Ali pijemo dovolj? 

 Slovenija - tudi moja dežela 

 Slowenien - Kako bi Nemcu predstavili Slovenijo 

 Socialno podjetništvo v lokalnem okolju 

 Spomladanska priprava balkonov in poslikava cvetličnih lončkov 

 Spoznajte priložnosti in izzive NPK socialni oskrbovalec na domu 

 Spoznavajmo samega sebe 

 Tečaj iskanja knjižničnega gradiva po računalniškem katalogu 

 Traveling English 

 Tudi jaz lahko študiram na daljavo 

 Tuji jeziki in internet 

 Učimo se angleško v Angliji,  

 Uporaba e- pošte 

 Urejanje okolice hiš 

 Ustvarjajmo zase in za prijatelje nakit iz fimo mase 

 Ustvarjamo zase in za prijatelje embalažo za nakit 

 Več jezikov znaš, več veljaš 

 Veščine iskanja zaposlitve 

 Višješolski, visokošolski študiji 

 Vrt prihodnosti - pridelava hrane 

 Vsak poklic je izziv 

 Z gibanjem do boljšega počutja v zrelih letih 

 Z reklamo v svet 

 Zakaj mora vsak podjetnik obvladati komunikacijo 

 Zaposlitvene možnosti v regiji 

 Zaposlitvene priložnosti in trženje v kmetijstvu 

 Zaposlitvene priložnosti v tujini 

 Zaposlovanje v TPV 

 Zdravilne rastline v službi človeka 
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PRILOGA 2 
 
 
 
 
 

Pregled sodelujočih institucij na festivalu:  
 

1. ADECCO, PE Novo mesto  
2. Andragoški center Slovenije 
3. Atama – agencija za zaposlovanje d.o.o.  
4. Center RS za poklicno izobraževanje 
5. Center za izobraževanje in kulturo Trebnje  
6. Center za socialno delo Novo mesto 
7. CMEPIUS  
8. Društvo Romano Veseli 
9. Društvo za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto  
10. Društvo za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto 
11. Ekonomska šola Novo mesto, Višja strokovna šola  
12.  Fakulteta za industrijski inženiring  
13.  Fakulteta za informacijske študije 
14. Fakulteta za organizacijske študije v Novem mestu 
15. Fakulteta za poslovne in upravne vede  
16. Glasbena šola Marjana Kozine Novo mesto  

17. Grm Novo mesto – Center biotehnike in turizma  (Srednja šola za gostinstvo in 
turizem Novo mesto) 

18. Grm Novo mesto – Center biotehnike in turizma (Kmetijska šola in biotehniška 
gimnazija, Dijaški in študentski dom) 

19. Grm Novo mesto – Center biotehnike in turizma (Višja strokovna šola) 
20.  Inštitut za slovensko izseljenstvo in migracije ZRC SAZU 
21. Kmetijska gozdarska zbornica Slovenije – Zavod Novo mesto  
22. Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto 
23. Knjižnica Pavla Golie Trebnje  
24. Ljudska knjižnica Metlika  
25. Ljudska univerza Kočevje 
26. Ministrstvo  za izobraževanje, znanost, kulturo in šport  
27. Ministrstvo za notranje zadeve, Direktorat za migracije in integracijo 
28. Moje delo, spletni marketing, d. o. o. 
29. Območna obrtno-podjetniška zbornica Slovenije Novo mesto 
30. Območno združenje rdečega križa Novo mesto  
31. Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije  
32. Posvetovalnica za učence in starše Novo mesto 
33. Razvojni center Novo mesto  
34. Razvojno izobraževalni center Novo mesto 
35. Šent Novo mesto  
36. Šolski center Novo mesto, Enota za izobraževanje odraslih 
37. Šolski center Novo mesto, Višja strokovna šola 
38. TPV D.D.  
39. Trenkwalder 
40. Visoka šola za tehnologije in sisteme 
41. Visoka šola za upravljanje in poslovanje  
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42. Visoka šola za zdravstvo  
43. Yurena d.o.o.  
44. Zavod RS za zaposlovanje – Centralna služba  
45. Zavod RS za zaposlovanje – Centralna služba – Info točka za tujce 
46. Zavod RS za zaposlovanje – Območna služba Novo mesto  
47. Zavod za izobraževanje in kulturo Črnomelj  
48. Zveza svobodnih sindikatov Slovenije 
49. Zveza svobodnih sindikatov Slovenije – Območna organizacija ZSSS Dolenjska, Bela 

krajina in Posavje 

 


