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KDO SMO

Razvojno izobraževalni center Novo mesto (RIC Novo mesto) je javni zavod za izobraževanje odraslih, ki nadalju-
je bogato tradicijo organiziranega izobraževanja odraslih na Dolenjskem. Ta se je začela leta 1959 z ustanovitvijo 
Okrajnega zavoda za izobraževanje odraslih. Njegov pravni naslednik je RIC Novo mesto, ki je bil 5. 9. 1994 uradno 
registriran in je začel s svojo prvo izobraževalno sezono. Ustanovitelj zavoda je Mestna občina Novo mesto, ki zag-
otavlja tudi prostore za naše delovanje.
Organizacija našega dela je zasnovana na osnovi ponudbe programskih skupin, vse bolj pa sledi zakonitostim pro-
jektnega načina dela, kar omogoča večjo fleksibilnost in hitrejše odzivanje na možnosti, ki jih na področju razvoja 
človeških virov ponujajo lokalna skupnost, regija, država in Evropska unija. V programe vključujemo različne ciljne 
skupine, prednost pa dajemo ranljivim skupinam in ljudem z manj priložnostmi. Velik del naše ponudbe je sofinan-
ciran iz sredstev občinskega, državnega in evropskega proračuna, zato so aktivnosti (večinoma) brezplačne in dost-
opne vsem. Vključujemo se v različna partnerstva, od leta 2015 smo tudi člani ZiSS – Združenja izobraževalnih in 
svetovalnih središč Slovenije.
Iskanje drugačnosti v znanju, ustvarjanju in delovanju pomeni spreminjanje starih navad, omogoča inovativnost, 
izvirnost in prinaša večjo motivacijo, nove izzive in priložnosti. 
Marjeta Gašperšič in kolektiv

Meta Gašperšič,
direktorica RIC-a Novo mesto
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SKRB ZA KAKOVOST 

Svoje poslanstvo prepoznavamo v razvoju, izobraževanju in prenosu znanja, katerega kakovost odločilno temelji na težnji 
po odličnosti na vseh področjih. Za doseganje tega našega poslanstva in prispevka družbi, ki temelji na znanju in inovacijah, 
želimo načela sodobne paradigme kakovosti in odličnosti vgraditi v naš vsakodnevni način dela. 

SKRB ZA 
KAKOVOST

Podrobnejše informacije na:  
www.ric-nm.si/si/skrb-za-kakovost
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Kontakt:
Simona Pavlin
07 393 45 53
simona.pavlin@ric-nm.si

CENTER 
MEDGENERACIJSKEGA 
UČENJA (CMU)

Medgeneracijsko učenje poznamo stoletja dolgo kot vid-
ik komunikacije med posamezniki, organizacijami in širšo 
družbo. Je proces, sredi katerega ljudje vseh starosti prido-
bijo spretnosti in znanje, iz vsakdanjih izkušenj pa gradijo 
tudi odnos do sebe in sveta ter oblikujejo vrednote. Pri tem 
uporabijo vse razpoložljive vire in se bogatijo z različnimi 
vplivi nase. Medgeneracijsko učenje navadno povezujemo 
z družino, v širši družbi pa se zgodi, ko se združimo, ko si 
želimo pridobiti znanje in se učiti.
Ideja CMU je prenašanje in širjenje znanj, spretnosti in iz-
kušenj z generacije na generacijo, in sicer mlajših na stare-
jše, pa tudi generacije veteranov in otroci blaginje na gen-
eracije X, Y in Z. Vse to se lahko odvija na organiziran ali 
spontan način, v prostorih RIC-a, prav tako pa tudi pri naših 
partnerjih, ki se vključujejo v izvedbo tedna CMU, ki ga or-
ganiziramo vsako leto v jesenskem času. 

REGIJSKI
PROJEKTI

Podrobnejše informacije na:  
www.ric-nm.si/si/projekti/regijski/center-medgeneracijskega-ucenja

mailto:simona.pavlin@ric-nm.si
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FESTIVAL ZATE – 
ZNANJE AKTIVIRA TE!

Festival zaTE je največji karierno-zaposlitveni dogodek v 
naši regiji in je v maju 2015 potekal že četrto leto zapored. 
Nastal je na pobudo partnerjev Svetovalnega središča Novo 
mesto z namenom boljšega povezovanja izobraževanja in 
trga dela ter kot podpora brezposelnim pri učinkovite-
jšem iskanju zaposlitve. Naš cilj je vzpostavitev partnerske 
mreže socialnih partnerjev, organizacij in društev, ki se ak-
tivno ukvarjajo z izobraževanjem odraslih, zaposlovanjem, 
nudenjem strokovne pomoči in svetovalnimi storitvami za 
odrasle in mladino. Hkrati želimo tudi vplivati na zavedanje 
ljudi o pomenu vseživljenjskega učenja ter lastne aktivnos-
ti pri izobraževalnem, kariernem in osebnem razvoju.
Ciljne skupine, ki jih vabimo k sodelovanju, so: izobražev-
alci odraslih, delodajalci, sindikati, podjetniki, območna 
gospodarska zbornica, območna obrtna zbornica, razvo-
jne agencije, zaposlitvene agencije, srednje, višje šole in 
fakultete, druge organizacije in društva na področju razvoja 
človeških virov, ustanove, ki se ukvarjajo z izobraževanjem 
odraslih …  Soorganizatorja festivala sta RIC Novo mesto in 
Zavod RS za zaposlovanje, Območna služba Novo mesto. 

Kontakt:
Tina Strnad
07 393 45 52, 031 701 191
tina.strnad@ric-nm.si

Podrobnejše informacije na:  
www.ric-nm.si/si/projekti/regijski/regijski-festival-zate

mailto:tina.strnad@ric-nm.si
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TEDEN VSEŽIVLJENJSKEGA 
UČENJA (TVU)

TVU je prireditev, ki poteka po vsej Sloveniji in na kateri se 
v mesecu maju in juniju srečuje, povezuje in uči več sto iz-
vajalcev izobraževalnih prireditev, več deset tisoč prijate-
ljev in organizatorjev prireditev ter več tisoč obiskovalcev. 
Gre za temeljni nacionalni projekt v okviru Andragoškega 
centra Slovenije, katerega cilj je promocija vseživljenjskega 
učenja in kulture učenja. S prireditvami TVU, ki jih organizi-
ramo tudi v RIC-u, razvijamo pozitiven odnos do vseh oblik, 
različnih vsebin in poti učenja ter prispevamo k uresničeva-
nju načela vseživljenjskosti učenja. Pri čim večjem številu 
ljudi želimo prebuditi zavest, da je izobraževanje v šolah 
le velika priprava na proces, ki v resnici traja celo življenje.

Kontakt:
Simona Pavlin
07 393 45 53
simona.pavlin@ric-nm.si

PARADA UČENJA (PU)

„Parada učenja − dnevi učečih se skupnosti“ je obogati-
tev projekta Teden vseživljenjskega učenja (TVU). V RIC-u 
jo organiziramo vsako leto, od leta 2013 dalje. Pri izvedbi 
sodelujemo s koordinatorjem, tj. Andragoškim centrom Slo-
venije.
Festivalski del PU je ‚sejem‘ priložnosti za učenje in ustvar-
jalnost na javnem mestu, udeležencem so namenjene in-
formativne in svetovalne stojnice, predavanja, delavnice, 
projekcije, nastopi zglednih učečih se, predstavnikov vseh 
generacij, kulturni nastopi in drugi, za široko javnost pri-
vlačni dogodki. Strokovni del PU poteka v obliki forumov 
izvajalcev izobraževanja odraslih, drugih deležnikov in par-
tnerjev ter učečih se z namenom, da oblikujejo stališča o iz-
zivih in rešitvah v izobraževanju odraslih v lokalnem okolju.

Podrobnejše informacije na:  
www.ric-nm.si/si/projekti/nacionalni/teden-vsezivljenjskega-ucenja

www.ric-nm.si/si/projekti/nacionalni/parada-ucenja
http://tvu.acs.si/predstavitev

NACIONALNI
PROJEKTI

mailto:simona.pavlin@ric-nm.si
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SIMBIOZA
Simbioza je največji prostovoljski projekt, ki ga organizira 
Zavod Ypsilon, in temelji na medgeneracijskem sodelova-
nju, solidarnosti in spodbujanju vseživljenjskega učenja. 
Mladi prostovoljci na brezplačnih delavnicah po vsej Slo-
veniji navdušujejo predstavnike starejše generacije nad 
uporabo računalnika in interneta. Osrednji namen akcije 
je omogočiti starejšim pozitivno izkušnjo z računalnikom, 
vzbuditi in okrepiti njihovo samozavest, jih motivirati za 
nadaljnje učenje ter uporabo računalnika in interneta. RIC 
bo tudi v tej izobraževalni sezoni sodeloval v vseslovenski 
akciji Simbioza šola in tako že tretje leto izvajal brezplačne 
delavnice računalništva. 

Predvideni termini izvedbe:     
    1. skupina: 18.–22. januar 2016 (9.00–11.00)
    2. skupina: 15.–19. februar 2016 (16.00–18.00)

Kontakt:
Anita Jakše
07 393 45 66, 041 686 721
anita.jakse@ric-nm.si

Podrobnejše informacije na:  
www.ric-nm.si/si/projekti/nacionalni/simbioza

mailto:anita.jakse@ric-nm.si
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SVETOVANJE ZA ODRASLE 
2015 

Projekt je potekal od 15. 4. do 31. 10. 2015. V njem sta 
delali svetovalki z večletnimi izkušnjami s področja sveto-
vanja v izobraževanju odraslih, svetovalki za postopke NPK 
ter ugotavljanja in vrednotenja neformalno pridobljenih 
znanj. Prednostne ciljne skupine so bili odrasli, ki imajo do-
končano največ štiriletno srednjo šolo in so zaposleni  ter 
starejši od  45 let, brezposelni, starejši od 50 let, in mlajši 
odrasli, ki so zgodaj opustili izobraževanje, pa tudi Romi, 
invalidi, migranti, obsojenci.

Svetovalka je s posameznikom opravila najmanj dva sve-
tovalna razgovora in pripravila svetovalni načrt (v katerem 
se na podlagi ugotovljenih interesov in z vključitvijo v po-
stopek ugotavljanja in vrednotenja neformalno pridoblje-
nih znanj opredeli vaše zaposlitvene, izobraževalne cilje) 
ter posameznika spremljala na poti do realizacije zadanih 
ciljev. 

Koristi za udeležence:
• informacije o možnostih izobraževanja in učenja ter 

zaposlitve v regiji in s tem višja  motivacijo za nadalj-
nje aktivnosti,

• bolj jasen cilj (kaj si posameznik želi na osebnem, po-
klicnem nivoju),

• mnenje (potrdilo) o razvitosti ključnih kompetenc 
(znanje tujih jezikov, računalništva, učenje učenja, na-
črtovanja kariere …), ki lahko pomaga pri iskanju zapo-
slitve ali napredovanju na delovnem mestu,

• podpora pri realizaciji zadanih ciljev (vključitev v for-
malno izobraževanje, pridobitev kvalifikacije, ki daje 
javno listino, kot na primer: nacionalna poklicna kva-
lifikacija NPK, specializacija, certifikat iz tujega jezika, 
ECDL spričevalo, vključitev v druge oblike izobraževa-
nja ali usposabljanja, zaposlitev). 

Financiran je bil s strani Ministrstva za izobraževanje, zna-
nost in šport ter EU znotraj evropskega socialnega sklada, 
zato so bile vse storitve za uporabnike brezplačne. Priča-
kujemo, da bo v letu 2016 objavljen razpis za podobne ak-
tivnosti.

Kontakt:
Tina Strnad
07 393 45 52, 031 701 191
tina.strnad@ric-nm.si

mailto:tina.strnad@ric-nm.si
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FINANČNA PISMENOST ZA 
ROME (FINALLY)

FINANCIAL LITERACY 
FOR THE ROMA

Cilj projekta, ki je potekal od novembra 2012 do konca ja-
nuarja 2016, je izboljšati finančno pismenost med Romi in 
poznavanje različnih potrošniških storitev. V projektu smo 
razvili izobraževalni program in posebna učna gradiva, ki 
so prilagojena potrebam romske manjšine in usmerjena v 
pridobivanje praktičnih veščin, kar lahko pripomore k večji 
kakovosti njihovega življenja. Projekt za naš zavod pome-
ni svojevrstno priložnost, da izmenjamo dobre prakse med 
državami na področju finančnega izobraževanja in romske 
tematike ter razširimo svojo mrežo partnerskih organizacij.
Zanimive prispevke o našem delu lahko najdete na spletni 
strani  http://finally.blog.arnes.si  ali  facebooku projekta.

Partnerji projekta:
• RIC Novo mesto, Slovenija (vodilni partner)
• Codici Social Research Agency, Italija
• Trnava University, Slovaška
• Health and Social Development Foundation, Bolgarija
• University of Piraeus Research Center, Grčija
• Techniki Ekpedeftiki KEK SA, Grčija
• Action Synergy S. A., Grčija
• Faculty of Economics Niš, Srb

Kontakt:
mag. Gabi Ogulin Počrvina
05 907 57 12, 031 746 003
gabi.ogulin.pocrvina@ric-nm.si

Podrobnejše informacije na:  
www.ric-nm.si/si/projekti/mednarodni/finally

www.project-finally.eu
www.facebook.com/Project.Finally

MEDNARODNI
PROJEKTI

http://finally.blog.arnes.si/
http://www.facebook.com/Project.Finally
http://www.ric-nm.si/si/
http://www.codiciricerche.it/eng/codici
http://www.truni.sk/en
http://www.hesed.bg/
http://www.kep.unipi.gr/
http://www.techniki-ekp.gr/
http://www.action.gr
http://www.eknfak.ni.ac.rs/en/
mailto:gabi.ogulin.pocrvina@ric-nm.si
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E-ROMA RESOURCE (E-RR)
E-ROMA RESOURCE (E-RR)

Glavni cilj projekta, ki  je potekal od 1. 1. 2014 do 31. 12. 
2015, je spodbujanje, širjenje in izmenjava rezultatov ter 
gradiv na področju vključevanja Romov v različne sfere 
družbenega življenja. Partnerji projekta smo na podlagi 
lastnih izkušenj in že obstoječih dobrih praks razvili spletno 
platformo, na kateri so zbrane informacije in povezave, na-
menjene vzgojiteljem, učiteljem, izobraževalcem odraslih, 
socialnim delavcem, zdravstvenim delavcem, načrtovalcem 
projektov, strokovnjakom za posamezna področja, odraslim 
Romom, romskim učencem itd. Stran deluje kot izobraže-
valno in informacijsko orodje ter tudi kot sredstvo za spod-
bujanje uporabe različnih gradiv.

Vabimo vas, da obiščete spletno platformo http://www.
eromaresource.com/, na kateri najdete informacije, gradiva, 
spoznavate rezultate drugih projektov in objavljate svo-
je. Veseli bomo, če nam sporočite, kako jo lahko izboljšamo, 
da bo za vas še bolj uporabna.

Partnerji projekta:
• RIC Novo mesto, Slovenija (vodilni partner),
• Ljudska univerza Kočevje, Slovenija
• Hrvatski zavod za zapošljavanje, Podružni ured 

Karlovac, Hrvaška,
• ADICE – Association pour le développement des 

initiatives, Francija,
• Trnavska univerzita, Trnava, Slovaška,
• The Union of Associations MULTIKULTURA, Poljska.

Kontakt:
Marjeta Gašperšič
07 393 45 65, 041 555 870
meta.gaspersic@ric-nm.si

Podrobnejše informacije na:  
www.ric-nm.si/si/projekti/mednarodni/err

www.eromaresource.com 
www.facebook.com/eromaresource

http://www.eromaresource.com/
http://www.eromaresource.com/
http://www.ric-nm.si/si/
http://www.lu-kocevje.si/
http://www.hzz.hr/default.aspx?id=10372
http://www.hzz.hr/default.aspx?id=10372
http://www.adice.asso.fr/?lang=en
http://www.adice.asso.fr/?lang=en
http://www.truni.sk/
http://multikultura.manifo.com/
mailto:meta.gaspersic@ric-nm.si
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TIME@NET
TIME@NET

Cilj projekta TIME@Net (Transnacionalna mreža za spodbu-
janje inovativnih modelov izobraževanja, učenja in vključe-
nosti v delo), ki poteka od 30. 9. 2014 do 1. 10. 2016, je 
spodbujanje socialne in delovne vključenosti, aktivnega dr-
žavljanstva in vključevanja v vseživljenjsko učenje mladih 
z motnjami v duševnem razvoju (ciljna skupina z visokim 
tveganjem socialne izključenosti). Konzorcij vključuje jav-
ne in zasebne institucije s področij izobraževanja, sociale 
in raziskav. Cilj je razviti nov model in inovativne prakse za 
vključenost mladih z motnjami v duševnem razvoju v živ-
ljenje in predvsem v delo oz. zaposlitev, pri čemer je po-
udarek na povezovanju s podjetji vse od začetka procesa 
vključevanja.

Glavni rezultati projekta:
• raziskava stanja na nacionalni in EU ravni s področja 

vključevanja mladih z motnjami v duševnem razvoju,
• izdelane smernice (vključno s strateškim načrtom) za 

izvedbo projekta in model za izvajanje učinkovitega 
usposabljanja strokovnjakov,

• izdelan priročnika in model za razvoj kompetenc 
usposabljanja in vključevanja  strokovnega osebja, ki 
se ukvarja z mladimi z ovirami v duševnem razvoju, z 
namenom spodbujanja in izvajanja učinkovitih meha-
nizmov vključevanja omenjene ciljne skupine v družbo 
in delo,

• organizacija in izvedba pilotnega usposabljanja ose-
bja, ki se neposredno srečujejo z mladimi z motnjami 
v duševnem razvoju, katerega namen je opremiti stro-
kovnjake  s strateškimi kompetencami, potrebnimi za  
učinkovito in uspešno vključevanje mladih z motnjami 
v duševnem razvoju,

• izdelan plan vključevanja oseb z motnjami v duševnem 
razvoju v tesnem sodelovanju izobraževalnih organi-
zacij s trgom dela,

• oblikovana EU platforma za medsebojno izmenjavo in-
formacij, spodbujanje inovacij in izmenjavo najboljših 
praks na področju projekta.

 
Zanimive prispevke o našem delu lahko najdete na spletni 
strani www.timenet.eu.

Partnerji projekta:
• Astir consorzio di cooperative sociali, Italija (vodilni 

partner)
• Instituto Valenciano de Acción Social, Španija
• RIC Novo mesto, Slovenija
• Associação de Paralisia Cerebral de Coimbra, Portugal-

ska
• Aarhus Social- og Sundhedsskole, Danska
• Fondatsia Prevention for Health, Bolgarija
• Asociaţia ProImpact 21, Romunija
• Pistes Solidaires, Francija

Kontakt:
Tina Strnad
07 393 45 52, 031 701 191
tina.strnad@ric-nm.si

Podrobnejše informacije na:  
www.ric-nm.si/si/projekti/mednarodni/timenet

www.timenet.eu

http://www.timenet.eu/
http://www.astir.it/
http://www.ivas.es/
http://www.ric-nm.si/
http://www.apc-coimbra.org.pt/
http://www.sosuaarhus.dk/
http://www.profilaktikazazdrave.com/
http://www.proimpact21.ro/
http://www.pistes-solidaires.fr/
mailto:tina.strnad@ric-nm.si
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Tea Sulič
07 393 45 52, 031 746 005
tea.sulic@ric-nm.si

Kontakt:

Podrobnejše informacije na:
www.ric-nm.si/si/projekti/mednarodni/emca/

ZGODNJA POROKA – 
KULTURA ALI ZLORABA?

EARLY MARRIAGE – 
CULTURE OR ABUSE?

Projekt poteka od 1. 10. 2014 do 30. 9. 2016 in se osredo-
toča na ugotavljanje razumevanja in prakticiranja zgodnjih 
porok med Romi. V sklopu projektnih aktivnosti ugotavlja-
mo kulturne norme v romski skupnosti, ki so povezane s t. 
i. romskimi (pre)zgodnjimi porokami in morebitnimi dogo-
vorjenimi porokami. Projekt je posvečen tudi ugotavljanju 
nasilja, ki je povezano s škodljivimi obstoječimi praksami.
Rezultati raziskave bodo služili kot izhodišče za nadaljnje 
projektno delo, usmerjeno v usposabljanje širšega interdi-
sciplinarnega kroga strokovnjakov, ki že delajo z romskimi 
družinami, s ciljem senzibilizacije in usvojitev tehnik medi-
acije ob reševanju težav, kot posledica (pre)zgodnjih porok. 
Obenem partnerji projekta pripravljamo in izvajamo kraj-
še vzgojno-izobraževalne programe (s področja družinske 
vzgoje, medosebnih odnosov, pravic otrok, kulturnih razlik 
ter reproduktivnega zdravja) za osnovnošolske otroke. Po-
sebna vrednost projekta pa je v usposobitvi in zaposlitvi t. 
i. romskega mediatorja, ki bo obiskoval romske družine v 
naseljih ter s pomočjo mediacije pomagal pri premagova-
nju težav, povezanih z zgodnjimi porokami, dogovorjenimi 
porokami, generacijskimi konflikti ali kršitvami pravic ot-
rok.
V času projekta bomo na okroglih mizah in skozi prispevke 
seznanjali širšo strokovno javnost in predstavnike romske 
skupnosti o poteku projekta, njegovih rezultatih in novih 
pobudah.
Zanimive prispevke o našem delu lahko najdete na spletni 
strani projekta www.early-marriage.eu.

Partnerji projekta:
• Ljudska univerza Kočevje,  Slovenija (vodilni partner
• RIC  Novo mesto, Slovenija
• Amalipe Center for Interethnic Dialogue and Tolerance, 

Bolgarija
• FormAzione Co&So Network – Consorzio scs, Italija

http://www.early-marriage.eu
http://www.lu-kocevje.si/
http://www.ric-nm.si/si/
http://www.ric-nm.si/si/
http://amalipe.com/index.php?nav=home&lang=2
http://www.formazionenet.eu/
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SODELOVANJE ZA ZDRAVJE 
ROMOV (SORO)

Projekt poteka od 27. 2. 2015 do 30. 4. 2016. Cilji, ki jim 
v projektu sledimo, so povečati informiranost in ozavešče-
nost romske populacije na področju zdravja, povečati ude-
ležbo v programih preventivne zdravstvene oskrbe med 
Romi, izboljšati komunikacijo javnih delavcev, ki delajo z 
Romi, uskladiti in povečati medinstitucionalno sodelovanje 
in sodelovanje z nevladnimi organizacijami, umestiti finan-
ciranje mobilne zdravstvene službe v romskih naseljih v 
sistem javnega financiranja in podpirati trajnost dela rom-
skega koordinatorja.

V sklopu projekta z razvojem in uvajanjem programov za 
ranljive skupine Romov prispevamo k zmanjševanju razlik 
v zdravju med romsko in splošno populacijo. 

Ti programi so:
• Usposabljanje za zdravstvene delavce in strokovno 

javnost,
• Predstavitev zdravstvenega sistema in zdravstvenega 

zavarovanja,
• Zdravju koristna živila,
• Zdravstveno varstvo romskih predšolskih otrok,
• Širjenje zdravega življenjskega sloga z namenom 

preprečevanja odvisnosti.

V sklopu projekta bomo poleg programov izvajali tudi pro-
mocijsko kampanjo za osveščanje Romov o pomenu zdravja 
in zdravega načina življenja.
Zanimive prispevke o našem delu lahko najdete na spletni 
strani http://zdravje-romov.si ali facebooku projekta.

Partnerji projekta:
• Ljudska univerza Kočevje, Slovenija (vodilni partner)
• RIC Novo mesto, Slovenija
• Občina Kočevje, Slovenija
• Mestna občina Novo mesto, Slovenija
• Zdravstveni dom Kočevje, Slovenija
• Zdravstveni dom Novo mesto, Slovenija
• Romsko društvo Romano Veseli, Slovenija
• Landsforeningen for Pårørende innen Psykisk Helse, 

Norveška

Brigita Herženjak 
07 393 45 56, 031 746 001 
brigita.herzenjak@ric-nm.si

Kontakt:

Podrobnejše informacije na:
www.ric-nm.si/si/projekti/mednarodni/soro

http://zdravje-romov.si
www.facebook.com/SORO-Sodelovanje-za-zdravje-Ro-

mov-1386974621623400/

http://zdravje-romov.si
https://www.facebook.com/SORO-Sodelovanje-za-zdravje-Romov-1386974621623400/
http://www.lu-kocevje.si/
http://www.ric-nm.si/si/
http://www.kocevje.si/
http://www.novomesto.si/si/
http://www.zdkocevje.si/
http://zd-nm.si/
http://romano-veseli.si/
http://lpp.no/
mailto:brigita.herzenjak@ric-nm.si
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Brigita Herženjak 
07 393 45 56, 031 746 001 
brigita.herzenjak@ric-nm.si

PLAN BE: AKTIVNI STAREJŠI 
PROSTOVOLJCI

PLAN BE: ACTIVE SENIOR 
VOLUNTEERS

Plan Be je dvoletni projekt, ki traja od 1. 9. 2015 do 1. 9. 
2017 in želi prispevati k izmenjavi in prenosu izkušenj, 
ki jih imamo partnerji pri vključevanju starejših v aktivno 
življenje, še posebej pa prispevati k trajnostnemu razvoju. 
Poudarek aktivnosti je na spodbujanju aktivnega programa 
staranja preko aktivnega državljanstva in vključevanja v 
prostovoljno delo ter dejavnosti skupnosti, ki med ostalim 
obravnavajo vprašanja, kot so evropsko državljanstvo, nara-
va in okolje, medkulturnost ter socialna vključenost.

Projekt je namenjen spodbujanju aktivnega staranja in vse-
življenjskega učenja s podporo treh jasnih komponent:
• spodbujanje vključevanja v prostovoljno delo in dejav-

nosti skupnosti kot ključne strategije aktivnega stara-
nja in aktivnega državljanstva;

• razvijanje in krepitev kompetenc učiteljev odraslih 
(znanje, spretnosti in odnos), z namenom strukturirati 
pobude programa aktivnega staranja za starejše drža-
vljane;

• prispevanje k pozitivnem vplivu na trajnostni lokalni 
razvoj, upoštevajoč starejše državljane kot ključne de-
javnike.

Partnerji projekta:
• Freguesia de Cascais e Estoril, Portugalska (vodilni par-

tner)
• Associaacao Animam Voiventem, Portugalska
• Kuusankosken Retkeillijat ry, Finska
• RIC Novo mesto, Slovenija
• Sinergia Societa Cooperativa So, Italija
  

Kontakt:
Tina Strnad
07 393 45 52, 031 701 191
tina.strnad@ric-nm.si

Podrobnejše informacije na:
www.ric-nm.si/si/projekti/mednarodni/plan-be

www.planbeproject.com

mailto:brigita.herzenjak@ric-nm.si
http://jf-cascaisestoril.pt/
http://vidamaisviva.wix.com/vidamaisviva
http://www.kuusankoskenretkeilijat.net/
http://www.ric-nm.si/si/
http://www.sinergiesociali.it/
mailto:tina.strnad@ric-nm.si
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PRIDOBITEV 
IZOBRAZBE IN 
CERTIFIKATA
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OSNOVNA ŠOLA ZA ODRASLE

Program je namenjen vsem, ki niste dokončali redne osnov-
ne šole. Za udeležence je brezplačen, ker ga financira Mini-
strstvo za izobraževanje, znanost in šport. Program je zas-
tavljen tako, da lahko razred zaključite v šestih mesecih in 
imate možnost v enem šolskem letu uspešno opraviti dva 
razreda. Spričevalo o končani osnovni šoli omogoča vpis v 
vse programe poklicnega in srednjega strokovnega izobra-
ževanja.

Vpis in predavanja
V osnovno šolo za odrasle vpisujemo skozi celo leto. Pre-
davanja organiziramo v popoldanskem času in izvajamo v 
dveh semestrih - od septembra do januarja (1. semester) in 
od februarja do junija (2. semester).

SREDNJA ŠOLA ZA ODRASLE

Srednješolsko izobraževanje je namenjeno vsem, ki se želi-
te vpisati v katerega od naših programov. Skozi celo šolsko 
leto vpisujemo v naslednje izobraževalne programe:

TRGOVEC (SPI)
EKONOMSKI TEHNIK (SSI)
EKONOMSKI TEHNIK (PTI)
GIMNAZIJA ONLINE
Prednosti izobraževanja pri nas:
• ob vpisu opravimo uvodni pogovor in morebitno pri-

znavanje predhodno pridobljenega znanja,
• omogočamo svetovanje pred, med in po izobraževanju,
• skupaj z vami pripravimo osebni izobraževalni načrt,
• skrbimo za medsebojno povezanost vseh udeleženih v 

izobraževalnem procesu,
• uporabljamo e-učilnico, ki omogoča pravočasno infor-

miranje in obveščanje udeležencev, objavo urnikov, 
gradiva, objavo izpitnih rokov, komunikacijo z učitelji 
in vodjo programa.

Kontakt:

Gregor Sepaher
07 393 45 54, 051 670 968
gregor.sepaher@ric-nm.si

Stanka Papež
05 907 57 14, 031 746 004
stanka.papez@ric-nm.si

...................................................

Podrobnejše informacije na:
www.ric-nm.si/si/pridobitev-izobrazbe/osnovna-sola-za-odrasle

www.ric-nm.si/si/pridobitev-izobrazbe/srednja-sola-za-odrasle

OSNOVNA ŠOLA 
ZA ODRASLE

SREDNJA ŠOLA ZA 
ODRASLE
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ŠTUDIJSKI PROGRAMI

RIC Novo mesto je študijsko središče študija na daljavo za 
DOBO Fakulteto za uporabne poslovne in družbene študije 
Maribor ter Višjo strokovno šolo.

DOBA Fakulteta in Višja strokovna šola sta samostojna za-
voda, ki sodita v poslovno skupino DOBA. Sedež ima v Ma-
riboru in je največji zasebni ponudnik izobraževalnih pro-
gramov in programov usposabljanja za mladino in odrasle 
v Sloveniji. Je tudi prvi ponudnik online študija v Sloveniji 
in prva ter edina visokošolska institucija v Jugovzhodni 
Evropi, ki je pridobila mednarodni certifikat kakovosti on-
line študija UNIQUe, ki ga podeljuje Evropska fundacija za 
kakovost v e-izobraževanju.

Online študij:
• Je študij brez predavalnic, v virtualnem učnem okolju.
• Je optimalna združitev študija z družinskim življenjem, 

službenimi obveznostmi in hobiji.
• Je sodobna oblika študija, kjer večino študijskih obve-

znosti opravite v kraju in ob času po lastni izbiri.
• Pri študiju vas usmerja in motivira online mentor.
• Študirate modularno, študijske obveznosti opravljate v 

skupini ali individualno.
• Izpitne obveznosti potekajo v študijskih središčih po 

vsej Sloveniji, med drugim tudi v RIC-u Novo mesto.

Pri nas se lahko vpišete v naslednje programe:

VIŠJEŠOLSKI

• Poslovni sekretar
• Ekonomist
• Velnes

VISOKOŠOLSKI STROKOVNI

• Poslovanje
• Marketing, družbeni mediji in odnosi z javnostmi
• Menedžment vseživljenjskega izobraževanja
• Organiziranje in menedžment socialnih dejavnosti

MAGISTRSKI

• Mednarodno poslovanje
• Organiziranje in menedžment socialnih dejavnosti
• Menedžment vseživljenjskega izobraževanja
• Marketing in prodaja

Gregor Sepaher
07 393 45 54, 051 670 968
gregor.sepaher@ric-nm.si

Kontakt:

Podrobnejše informacije na:
www.ric-nm.si/si/pridobitev-izobrazbe/studijski-programi

SPLOŠNI 
PROGRAMI

ŠTUDIJSKI 
PROGRAMI

http://www.ric-nm.si/si/pridobitev-izobrazbe/studijski-programi/visjesolski/
http://www.ric-nm.si/si/pridobitev-izobrazbe/studijski-programi/magistrski/
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Gregor Sepaher
07 393 45 54, 051 670 968
gregor.sepaher@ric-nm.si

SPLOŠNI PROGRAMI

Splošni programi so namenjeni različnim ciljnim skupinam (staršem z otroki, brezposelnim ali že zaposlenim, 
osebam s posebnimi potrebami, starejšim odraslim, prebivalcem s podeželja …). Aktivnosti in tematike so zelo 
pestre. Delo poteka v skupini ali individualno, odvisno od programa, v katerega se želite vključiti. Podrobnejše 
informacije o vsebini in pogoje za udeležbo si lahko preberete pod posameznim programom.

SPLOŠNI 
PROGRAMI
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PROJEKTNO UČENJE MLAJŠIH 
ODRASLIH (PUM-O)

Projektno učenje mlajših odraslih je program za mlade od 
15 do 26 let, ki ste predčasno opustili šolo in bi jo želeli 
dokončati. Prav tako je namenjen tistim mladostnikom, ki 
potrebujete pomoč pri iskanju zaposlitve. Gre za spoznava-
nje drugačnega, zanimivega učenja, privlačne in razgibane 
vsebine dela pa prinašajo zabavna doživetja in spodbude 
za aktivno iskanje zaposlitve, nadaljevanje šolanja in dose-
ganje najrazličnejših osebnih ciljev.
Učenje poteka v obliki projektnega dela, ki omogoča, da 
lahko ustvarjate in delate v skladu s svojimi željami, intere-
si in sposobnostmi. Mentorji, ki delamo v programu, svetu-
jemo pri nadaljevanju opuščenega šolanja, spremljamo na 
urade (urejanje statusa za bivanje v RS, učenje slovenščine 
kot tujega jezika ipd.)
Zadnja izvedba programa se je zaključila 30. 6. 2015. V letu 
2016 čakamo na nov začetek izvajanja programa. 

ŠTUDIJSKI KROŽKI

Študijske krožke v RIC-u izvajamo že desetletje in so nepo-
grešljivi del naše ponudbe. V njih poteka učenje v majhnih 
skupinah, člani se učijo predvsem drug od drugega, ob-
časno pa jim pri njihovem učenju pomagajo strokovnjaki 
z ustreznimi znanji. Krožke vodijo usposobljeni mentorji 
v sodelovanju z enim od članov krožka ali pa se člani sa-
mostojno organizirajo in jim mentor pri tem le pomaga z 
nasveti.
Krožki so tako predvsem priložnost za učenje v skupini, kjer 
se združuje prijetno s koristnim. Udeležba je brezplačna, 
saj krožke sofinancirata Ministrstvo za izobraževanje, zna-
nost, kulturo in šport in MO Novo mesto. 

V letu 2016 izvajamo naslednje krožke:
• Potepanja po ...
• Beremo skupaj
• Zdravje na delovnem mestu

Zvonka Potočar
05 907 57 09, 031 305 522
zvonka.potocar@ric-nm.si

Kontakt:

Podrobnejše informacije na:
www.ric-nm.si/si/splosni-programi/projektno-ucenje-za-mlajse-odrasle

Kontakt:
Marjeta Gašperšič
07 393 45 65, 041 555 870
meta.gaspersic@ric-nm.si

Podrobnejše informacije na:
www.ric-nm.si/si/splosni-programi/studijski-krozki

PROJEKTNO UČENJE 
MLAJŠIH ODRASLIH 
(PUM-O)

ŠTUDIJSKI 
KROŽKI

http://www.ric-nm.si/si/splosni-programi/projektno-ucenje-za-mlajse-odrasle/
http://www.ric-nm.si/si/splosni-programi/projektno-ucenje-za-mlajse-odrasle/
http://www.ric-nm.si/si/splosni-programi/studijski-krozki/
mailto:zvonka.potocar@ric-nm.si
mailto:meta.gaspersic@ric-nm.si
http://www.ric-nm.si/si/splosni-programi/projektno-ucenje-za-mlajse-odrasle/
http://www.ric-nm.si/si/splosni-programi/projektno-ucenje-za-mlajse-odrasle/
http://www.ric-nm.si/si/splosni-programi/projektno-ucenje-za-mlajse-odrasle/
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USPOSABLJANJE ZA 
ŽIVLJENJSKO USPEŠNOST 
(UŽU)

V našem zavodu imamo verificirane izvajalce programov 
UŽU, ki potekajo v obliki projektnega dela (skupine od 12 
do 15 udeležencev). V sklopu programov UŽU v letošnjem 
šolskem letu izvajamo naslednje sklope:

BEREMO IN PIŠEMO SKUPAJ 
(BIPS)
Program je brezplačna priložnost za starše in otroke, ki obi-
skujejo prvo triletje osnovne šole in jim želijo pomagati pri 
šolskem delu in učenju. Gre za povezovanje s šolskimi de-
javnostmi, saj dobijo starši strokovno pomoč in napotke za 
delo in učenje z otrokom, si med seboj izmenjujejo izkušnje 
ter se opremijo s tistimi informacijami in znanji, ki pripo-
morejo k zviševanju ravni pismenosti vseh družinskih čla-
nov. Spoznajo načine spodbujanja in motiviranja otroka za 
učenje in branje, usvajajo metode za razvijanje temeljnih 
spretnosti pri otrocih, obogatijo komunikacijske spretnosti 
za dobro komunikacijo v šoli in družini, hkrati pa osvežijo 
tudi lastno znanje, ki jim pomaga pri reševanju vsakodnev-
nih izzivov. Program zajema 75 ur, udeleženci pridobijo jav-
noveljavno potrdilo.

MOST DO IZOBRAZBE (MI)
Program udeležencem nudi znanja in spretnosti za nadalj-
nje izobraževanje ali za izboljšanje njihovih zaposlitvenih 
možnosti. Program traja 120 ur, udeleženci pridobijo jav-
noveljavno potrdilo. V skupini je od 12 do 15 udeležencev. 
Program izvajamo v sodelovanju z Zavodom RS za zaposlo-
vanje, zato je za udeležence brezplačen.
V okviru programa udeleženci pridobijo znanja in veščine 
o iskanju zaposlitve in zaposlitvenih možnostih, spozna-
jo strategije iskanja zaposlitve in pridobijo spretnosti za 
predstavitev na uvodnem zaposlitvenem razgovoru, zna-
jo napisati brezhiben življenjepis ali vlogo za zaposlitev, 
razvijajo in obnavljajo učne navade, tehnike in spretnosti. 
Vedno se dotaknemo tudi zdravega načina življenja in na-
čel zdravega prehranjevanja, v sliki in besedi prepotujemo 
vsaj kakšno od tujih držav, se srečamo z osnovami enega 
izmed tujih jezikov, se naučimo komuniciranja s pomočjo 
računalnika ipd.

USPOSABLJANJE ZA 
ŽIVLJENJSKO 
USPEŠNOST (UŽU)

Kontakt:
mag. Gabi Ogulin Počrvina
05 907 57 12, 031 746 003
gabi.ogulin.pocrvina@ric-nm.si

Podrobnejše informacije na:
www.ric-nm.si/si/splosni-programi/usposabljanje-za-zivljenjsko-uspe-

snost/-zabavo

http://www.ric-nm.si/si/splosni-programi/usposabljanje-za-zivljenjsko-uspesnost/beremo-in-pisemo-skupaj/
http://www.ric-nm.si/si/splosni-programi/usposabljanje-za-zivljenjsko-uspesnost/beremo-in-pisemo-skupaj/
http://www.ric-nm.si/si/splosni-programi/usposabljanje-za-zivljenjsko-uspesnost/most-do-izobrazbe/
mailto:gabi.ogulin.pocrvina@ric-nm.si
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RAZGIBAJMO ŽIVLJENJE Z 
UČENJEM (RŽU)
Program je namenjen starejšim odraslim, praviloma upoko-
jenim in neaktivnim na trgu dela, ki so željni novih znanj in 
priložnosti za druženje ter izmenjavo najrazličnejših izku-
šenj.
Udeleženci prek aktivnih oblik (socialnega) učenja v pro-
gramu pridobivajo splošno temeljno znanje in socialne 
spretnosti, učne veščine, uporabljajo informacijsko-komu-
nikacijsko tehnologijo ter razvijajo aktivno državljanstvo. 
Vse to uresničujejo s ciljem za kakovostno in aktivno živ-
ljenje ter za vzpostavljanje in vzdrževanje nujno potrebnih 
socialnih mrež v življenjskem okolju. V programu odrasli 
odkrivajo možnosti za razvoj in udejanjanje osebnih inte-
resov in talentov za bogatitev lastnega življenja in življenja 
skupnosti.
Program traja 120 ur in je za udeležence brezplačen, ker ga 
finančno podpira MO Novo mesto. V program bo vključenih 
12 do največ 15 oseb.

Zvonka Potočar
05 907 57 09, 031 305 522
zvonka.potocar@ric-nm.si

Kontakt:

Podrobnejše informacije na:
www.ric-nm.si/si/splosni-programi/usposabljanje-za-zivljenjsko-uspe-

snost

http://www.ric-nm.si/si/splosni-programi/usposabljanje-za-zivljenjsko-uspesnost/razgibajmo-zivljenje-z-ucenjem/
http://www.ric-nm.si/si/splosni-programi/usposabljanje-za-zivljenjsko-uspesnost/razgibajmo-zivljenje-z-ucenjem/
mailto:zvonka.potocar@ric-nm.si
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Zvonka Potočar
05 907 57 09, 031 305 522
zvonka.potocar@ric-nm.si

 

BRANJE ZA ZNANJE IN 
BRANJE ZA ZABAVO (BZZ)

Program je brezplačna učna priložnost za starše predšol-
skih otrok in njihove otroke. V programu boste spoznavali 
kakovostno otroško literaturo in literaturo za odrasle, vo-
dili pogovor o prebranih vsebinah, odkrivali, kako otroka 
spodbujamo pri branju, z didaktičnimi igrami odkrivali svet 
pisane besede, obiskovali kulturne ustanove in spoznavali 
kulturne značilnosti v domačem kraju … Program zajema 24 
ur, v skupini je 12 staršev z otroki. Srečanja običajno pote-
kajo enkrat tedensko v popoldanskem času.
Vsi zainteresirani starši z otroki iz MO Novo mesto, ki bi se 
želeli vključiti v program, vabljeni k evidenčni prijavi.

KOMUNIKACIJA MED 
GENERACIJAMI

V programu boste imeli priložnost na prijeten način spozna-
ti različne vsebine in izkusiti praktične vaje za boljšo med-
sebojno komunikacijo ter preseganje medgeneracijskih 
razlik. Na srečanjih so predvidene izkustvene delavnice 
in krajša predavanja, namenjena usvajanju novih znanj in 
razvijanju različnih spretnosti s področja komunikacije in 
medgeneracijskega sodelovanja.
Program obsega 20 ur. V program bomo vključili 15 oseb. 

DIGITALNA ZNANJA ZA 
PREHOD V INFORMACIJSKO 
DRUŽBO

V 50-urnem programu za starejše boste spoznavali možnos-
ti iskanja različnih informacij, podatkov in storitev preko in-
terneta, e-pošto (kreiranje e-naslovov, pošiljanje in branje 
sporočil), e-storitve (spremljanja novic na enem mestu, kaj 
je RSS in kako deluje), e-storitve za turizem (pregled kata-
logov, spletna rezervacija), e-bančništvo (prednosti in mož-
nosti uporabe, dostopnost z digitalnim potrdilom), e-knji-
žnico (uporaba COBISS-a), e-zdravstvo, e-upravo, e-davke, 
socialna omrežja in internetno telefonijo (Skype). 
V program bomo vključili 15 oseb. 

Kontakt:
mag. Gabi Ogulin Počrvina
05 907 57 12, 031 746 003
gabi.ogulin.pocrvina@ric-nm.si

Podrobnejše informacije na:
www.ric-nm.si/si/splosni-programi/krajsi-programi/branje-za-znanje

-in-branje-za-zabavo

Zvonka Potočar
05 907 57 09, 031 305 522
zvonka.potocar@ric-nm.si

Kontakt:

Podrobnejše informacije na:
www.ric-nm.si/si/splosni-programi/krajsi-programi

KRAJŠI 
PROGRAMI

mailto:zvonka.potocar@ric-nm.si
http://www.ric-nm.si/si/splosni-programi/krajsi-programi/branje-za-znanje-in-branje-za-zabavo/
http://www.ric-nm.si/si/splosni-programi/krajsi-programi/branje-za-znanje-in-branje-za-zabavo/
http://www.ric-nm.si/si/splosni-programi/krajsi-programi/komunikacija-med-generacijami/
http://www.ric-nm.si/si/splosni-programi/krajsi-programi/komunikacija-med-generacijami/
http://www.ric-nm.si/si/splosni-programi/krajsi-programi/digitalna-znanja-za-prehod-v-informacijsko-druzbo/
http://www.ric-nm.si/si/splosni-programi/krajsi-programi/digitalna-znanja-za-prehod-v-informacijsko-druzbo/
http://www.ric-nm.si/si/splosni-programi/krajsi-programi/digitalna-znanja-za-prehod-v-informacijsko-druzbo/
mailto:gabi.ogulin.pocrvina@ric-nm.si
mailto:zvonka.potocar@ric-nm.si
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SODELUJEMO IN UČIMO SE 
SKUPAJ

V programu boste udeleženci obnavljali in utrjevali temelj-
na znanja in veščine, poleg tega pa usvajali tudi nova. Na 
srečanjih bomo izpeljali izkustvene in praktične delavnice 
ter krajša predavanja. Predvidene so naslednje: Socialne 
igre spoznavanja udeležencev, Računalništvo: internet in 
socialna omrežja, Ustvarjanje iz različnih materialov, Gi-
balno plesna delavnica, Potopisno predavanje in pogovor 
ter Kuharska delavnica. Program obsega 24 ur. V program 
bomo vključili predvsem odrasle s posebnimi potrebami.

ZAŽIVIMO V NOVI DRŽAVI

Ste se preselili v Slovenijo in nove države še ne poznate 
najbolje, pa tudi znanje slovenščine bi radi izpopolnili. Ta 
program je potem ravno pravi za vas. Obsega 50 ur in je za 
udeležence brezplačen, ker ga finančno podpira MO Novo 
mesto. V program bo vključenih 15 oseb.

V programu boste:
• dobili priložnost za pogovor v slovenskem jeziku in 

razširili svoje besedišče,
• spoznavali Slovenijo, njene značilnosti, običaje in kra-

je, kjer živite,
• pridobili znanja in veščine za vključevanje v življenje 

in delovanje v novem okolju,
• se seznanili z možnostmi izobraževanja, poklicnimi po-

dročji ter zaposlovanjem,
• izvedeli, kako deluje trg dela in spoznali načine iskanja 

zaposlitve,
• imeli priložnost za druženje, medsebojno spoznavanje 

in izmenjavo izkušenj,
• preko uporabe različnih e-orodij izboljšali svojo digi-

talno pismenost.

Zvonka Potočar
05 907 57 09, 031 305 522
zvonka.potocar@ric-nm.si

Kontakt:

Podrobnejše informacije na:
www.ric-nm.si/si/splosni-programi/krajsi-programi

DIGITALNA FOTOGRAFIJA ZA 
OBČANE

Vse pogosteje dogodke in kraje, ki jih obiskujemo, bele-
žimo ali dokumentiramo s fotoaparatom. Velikokrat pa se 
pri tem znajdemo v zadregi, ko želimo posnete fotografije 
shraniti, jih po potrebi razviti ali poslati prijateljem, znan-
cem, sorodnikom. V 12-urnem programu boste vse to lahko 
praktično preizkusili in se opremili z vsemi informacijami, 
ki vam bodo v pomoč, ko se boste tega sami lotevali. V raču-
nalništvu in digitalnem svetu se vedno naučimo kaj novega, 
tudi če imamo vtis, da vse oz. veliko že znamo. Program je 
namenjen občanom Novega mesta, ki si želite znanje upo-
rabe digitalnega fotoaparata in fotografij na novo pridobiti 
ali izpopolniti.

http://www.ric-nm.si/si/splosni-programi/krajsi-programi/sodelujemo-in-ucimo-se-skupaj/
http://www.ric-nm.si/si/splosni-programi/krajsi-programi/sodelujemo-in-ucimo-se-skupaj/
mailto:zvonka.potocar@ric-nm.si
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KALIGRAFIJA

Kaligrafija – lepopisje danes velja za eno od vizualnih 
umetnosti, ki se ukvarja z oblikovanjem črke. Z znanjem ka-
ligrafije se omogoča unikatno oblikovanje voščilnic, vabil, 
čestitk, priznanj in izdelavo raznoterih okrasnih predmetov 
s posebnim čarom in lepoto. Delavnica je namenjena tistim, 
ki se s to vizualno umetnostjo srečujete prvič ali si želite to 
znanje le osvežiti. Na njej boste spoznali osnovne zakonito-
sti, ki vam bodo pomagale pri nadaljnjem učenju in osvaja-
nju osnovne okrogle pisave. Delavnica bo potekala v štirih 
srečanjih po tri šolske ure (skupaj 12 ur), zadnje srečanje 
bomo namenili oblikovanju krajšega napisa (verz, misel), ki 
ga boste udeleženci odnesli domov. Za ves pisni material 
na tečaju poskrbimo mi, udeleženci prinesete samo dobro 
voljo in željo po kreativnosti! 
Delavnice bo izvajala priznana pisarka Jolanda Jereb. 

Jezikovni programi

ZA BOLJŠE 
SPORAZUMEVANJE V 
ANGLEŠKEM JEZIKU

Za boljše sporazumevanje v angleškem jeziku je 50-urni 
program za zaposlene, ki bi radi obnovili znanje angleščine 
za uspešno uporabo ob različnih priložnostih pri komunici-
ranju s tujci ali pri iskanju informacij na svetovnem spletu. 
Z različnimi gradivi in sodobnimi metodami učenja jezika 
boste pridobili mnogo praktičnih izkušenj in nova znanja, 
hkrati pa pridobili tudi koristne napotke za samostojno uče-
nje ter izpopolnjevanje, ki bistveno pripomore k ohranjanju 
osvojenega nivoja znanja.
Udeleženci ob zaključku programa prejmete potrdilo o 
udeležbi. Program je brezplačen, ker ga finančno podpira 
MO Novo mesto.

NEMŠČINA ZA POTOVANJA

Nemščina za potovanja je 50-urni program za starejše in 
tiste, ki bi radi spoznali nemški jezik, kar vam bo pomagalo 
pri predstavljanju, navezovanju stikov na potovanjih in laž-
je znajdenje v tujem (nemško govorečem) okolju. Usvojili 
boste tudi osnove slovnice in besedišča na naslednje teme: 
hotel, mesta in države, transport, jedi in pijače, denar in 
valuta, človeško telo in bolezni, trgovina idr. Preizkusili se 

boste v dialogih in preprosti konverzaciji.
Z vami bo izkušena predavateljica, ki vas bo navdušila za 
učenje nemškega jezika, vam posredovala koristne infor-

Kontakt:
Anita Jakše
07 393 45 66, 041 686 721
anita.jakse@ric-nm.si

Podrobnejše informacije na:  
www.ric-nm.si/si/splosni-programi/krajsi-programi/kaligrafija

JEZIKOVNI
PROGRAMI

mailto:anita.jakse@ric-nm.si
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macije in gradiva za samostojno učenje doma. Druženje z 
nemščino in drugimi udeleženci bo prav gotovo prijetno, 
koristno in tudi uporabno.
Udeleženci ob zaključku programa prejmete potrdilo o 
udeležbi. Program je brezplačen, ker ga finančno podpira 
MO Novo mesto.

SLOVENŠČINA KOT DRUGI IN 
TUJI JEZIK

Program je namenjen  odraslim, ki se želite sporazumevati 
v slovenščini, si s slovensko govorečimi izmenjavati izku-
šnje ter spoznavati kulturno, socialno, gospodarsko in poli-
tično podobo Slovenije – kot njeni obiskovalci, med krajšim 
ali daljšim, tudi stalnim bivanjem v okolju, kjer se govori 
slovensko. Glavni cilj pouka slovenščine kot drugega/tuje-
ga jezika je razvita sporazumevalna zmožnost v slovenščini 
in pri tem udeleženci:
• spoznavate sistem slovenskega jezika (glasovna, obli-

koslovna, skladenjska, besedotvorna, besedilotvorna, 
pravopisna in pravorečna raven),

• spoznavate besedišče slovenskega jezika,
• razvijate sposobnosti za razumevanje in tvorjenje go-

vornih in zapisanih besedil,
• razvijate strategije za razumevanje besedil, sodelova-

nje v pogovoru in za reševanje nesporazumov.

RICARIJE 

V okviru RICARIJ – jezikovnih programov za predšolske in 
osnovnošolske otroke v tem šolskem letu izvajamo 2 pro-
grama:

RDEČA KAPICA (ANGLEŠČINA/NEMŠČINA)

Program je namenjen otrokom od 5. do 7. leta starosti in 
obsega 20 šolskih ur. Otroci spoznavajo osnove tujega je-
zika s pomočjo pravljice Rdeča Kapica. Pravljico obravna-
vajo v razširjeni različici s slikovnim in zvočnim gradivom, 
z različnimi didaktičnimi pripomočki in skozi igro. Naučijo 
se opisati barve, šteti do 10, uporabljati nekatere osnovne 
fraze v tujem jeziku (pozdrav, zahvala …), predstaviti sebe in 
druge, spoznajo predmete, ki se pojavijo v pravljici, izdelajo 
svoje lutke in sestavijo svojo pravljično zgodbo.

S KOLESOM PO NOVEM MESTU 
(ANGLEŠČINA/NEMŠČINA)

Program je namenjen šolarjem v starosti od 8 do 10 let in 
obsega 20 šolskih ur. Otroci spoznajo tuji jezik s pomočjo 
zgodbe S kolesom po Novem mestu. Zgodba pripoveduje o 
otrocih, ki se vsakodnevno potepajo po mestu in spoznajo 
različne ljudi, doživljajo mesto kot igralnico, hkrati pa spoz-
najo resnični svet – in to vse v angleškem/nemškem jeziku. 
Informativna cena za posamezen program je 85,40 eur 
(vključen DDV). Program poteka 1-krat tedensko po 1 šol-
sko uro, izvajamo pa ga v popoldanskem času od 16.00 do 
17.30. 

http://www.ric-nm.si/si/splosni-programi/jezikovni-programi/ricarije/
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JEZIKOVNI PROGRAMI ZA 
PODJETJA

Jezikovne programe za podjetja pripravljamo po meri na 
pobudo naročnika. Na voljo so 30-, 50- in 60-urni teča-
ji angleščine/nemščine. Namenjeni so vsem, ki se želite 
doma in v tujini sporazumevati v tujem jeziku, si razširiti 
znanje in menjavati izkušnje v pogovoru s tujimi partner-
ji in sogovorniki, potrebujete znanje splošnega jezika za 
nadaljnja izobraževanja, spopolnjevanja in usposabljanja 
doma in v tujini, potrebujete splošno ali posebno znanje 
tujega jezika pri opravljanju svojega poklica, se želite nau-
čiti tujega jezika zato, da bi si širili znanje ob uporabi tujih 
medijev ali želite potovati v tujino in se tam sporazumevati 
v vsakdanjih in poslovnih okoliščinah.

Vsebine prilagodimo vašim potrebam. Ponujamo vam:
• poslovni dopisi v angleščini/nemščini,
• osvežitev angleške/nemške slovnice,
• angleščina/nemščina za prodajalce,
• angleščina/nemščina za zaposlene v turizmu,
• poslovna korespondenca v angleščini/nemščini,
• angleščina/nemščina za menedžerje,
• tipične nemške/angleške fraze in
• govorni nastopi v nemščini in angleščini.

Informativna cena: Po dogovoru z naročnikom o obsegu, 
vsebini in vrsti tečaja pripravimo posebno ponudbo.

NEMŠČINA, ANGLEŠČINA IN 
ITALIJANŠČINA ZA ODRASLE 
(JAVNOVELJAVNI PROGRAMI)

Vpisani smo v razvid izvajalcev javnoveljavnih jezikovnih 
programov. V tem sklopu ponujamo programe Nemščina, 
Angleščina in Italijanščina za odrasle, ki s svojimi cilji, stan-
dardi znanja, vsebinami, izpitnimi cilji, izpitnimi vsebinami 
in merili za vrednotenje v skladu s priporočili Sveta Evrope. 
Glede na opredeljene standarde se osnovna raven jezikov-
nih programov za odrasle umešča na nivo A2, višja raven pa 
na B2. V primeru potrebe se program lahko nadgradi še z 
visoko ravnijo na nivoju C.

Brigita Herženjak 
07 393 45 56, 031 746 001 
brigita.herzenjak@ric-nm.si

Kontakt:

Podrobnejše informacije na:
www.ric-nm.si/si/splosni-programi/jezikovni-programi

mailto:brigita.herzenjak@ric-nm.si


32

Programi predstavljajo stalni del ponudbe RIC Novo mesto. 
Namenjeni so različnim skupinam odraslih, zato jih prila-
gajamo njihovim potrebam in interesom. Pogoj za izvedbo 
posameznega programa je najmanj 12 udeležencev.

V ponudbi imamo programe:
1. Ustvarimo otrokom varno gnezdo (šola za starše)
2. Kako izboljšam svoje učne navade
3. Aktivno poučevanje in učenje z interaktivno tablo
4. Romi med nami - drugačnost nas povezuje
5. Postanimo aktivni državljani
6. Kako delujejo institucije EU
7. Spoznavajmo države EU in sveta
8. Dobra komunikacija – temelj dobrih odnosov
9. Z ustvarjalnostjo proti recesiji
10. Živimo zdravo in okolju prijazno
11. Z znanjem slovenščine do aktivnega sodelovanja v 

družbi
12. Jeziki – okno v Evropo in svet (pogovarjajmo se v ...)
13. Živeti svobodno
14. Vzgoja za vrednote − ali smo pozorni na svoje besede
15. Z internetom v svet
16. Osnove računalništva za odrasle s posebnimi 

potrebami
17. Spoznavajmo delo z računalnikom
18. Kako do informacij preko spleta
19. Usposabljanje za starše otrok s posebnimi potrebami
20. Likovno ustvarjanje za odrasle s posebnimi potrebami

21. Računalnik in internet za paraplegike
22. Preizkusimo se v angleščini (za odrasle s posebnimi 

potrebami)
23. Šola za življenje – usposabljanje mlajših romskih 

deklet in žensk za vodenje gospodinjstva
24. Šola za starše romskih otrok
25. Postanimo aktivni (izboljšajmo svoj položaj v družbi)
26. Moja pot do poklica
27. Učimo in igrajmo se skupaj
28. Jem zdravo – romska kuhinja včasih in danes
29. Romska noša in kultura oblačenja
30. ABC računalništva za mlajše Rome
31. Beremo skupaj
32. Za boljše poznavanje CPP
33. Kako prodam, kar znam

PROGRAMI 
ZA AKTIVNO 
DRŽAVLJANSTVO, 
STAREJŠE, ODRASLE 
S POSEBNIMI 
POTREBAMI IN ROME

Kontakt:
Marjeta Gašperšič
07 393 45 65, 041 555 870
meta.gaspersic@ric-nm.si

Podrobnejše informacije na:
www.ric-nm.si/si/splosni-programi/za-aktivno-drzavljanstvo

mailto:meta.gaspersic@ric-nm.si
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V RIC-u Novo mesto imamo bogate izkušnje s svetovanjem 
zaposlenim in izvajanjem izobraževalnih programov, zato 
smo se odločili, da za podjetja pripravimo poseben 40- ali 
60-urni program. Namenjen je zaposlenim, ki želijo svoje 
znanje nadgraditi na treh področjih, in sicer na jezikovnem, 
računalniškem in splošnem. Izbira vsebin omogoča zagota-
vljanje specifičnih potreb skupine ali posameznikov v pod-
jetju. 
Ceno in izvedbo uskladimo z naročnikom. Če vas zanimajo 
konkretni programi, nas kontaktirajte in posredovali vam 
bomo ponudbo. Z veseljem se bomo odzvali vašemu vabilu 
za predstavitev naše ponudbe pri vas.

IZOBRAŽEVALNI 
PROGRAMI ZA 
PODJETJA

RIC Novo mesto je edini izpitni center na Dolenjskem z 
akreditacijo pri EBC*L predstavništvu Slovenije, ki izvaja 
program EBC*L po mednarodnih smernicah, kar zagotavlja 
visoko kvaliteto.

EBC*L je mednarodno uveljavljen certifikat poslovnih 
znanj. Z EBC*L certifikatom njegov lastnik dokazuje eko-
nomsko znanje, ki je pomembno za razumevanje in spreje-
manje poslovnih odločitev.

EBC*L je v prvi vrsti namenjen neekonomistom, ki tako ali 
drugače s svojim delom vplivajo na procese v organizaci-
jah, imajo vpliv na prihodke in stroške ter nosijo kakršnoko-
li odgovornost za uspešno izpeljavo projektov.

EBC*L stopnja A zajema teme:
• Razumevanje in branje finančnih poročil.
• Oblikovanje in razumevanje poslovnih ciljev in kazal-

nikov uspešnosti.
• Oblikovanje cen in razumevanje stroškovnega vidika 

poslovanja.
• Oblike podjetij in načina delovanja posameznih orga-

nizacij.

Več o EBC*L certifikatu si lahko preberete tudi na spletni 
strani www.ebcl.si.

EBC*L 
CERTIFIKAT

Brigita Herženjak 
07 393 45 56, 031 746 001 
brigita.herzenjak@ric-nm.si

Kontakt:

Podrobnejše informacije na:
www.ric-nm.si/si/splosni-programi/izobrazevalni-programi-za

-podjetja

Metod Pavšelj 
05 907 57 11, 031 305 750 
metod.pavselj@ric-nm.si

Kontakt:

Podrobnejše informacije na:
www.ric-nm.si/si/splosni-programi/ebcl-certifikat

www.ebcl.si

http://www.ebcl.si/
mailto:brigita.herzenjak@ric-nm.si
mailto:brigita.herzenjak@ric-nm.si


34

Nudimo vam različne oblike učenja računalništva. Izbirate 
lahko med plačljivimi ali brezplačnimi tečaji. Podrobnejše 
informacije o vsebini, pogoje za udeležbo ter cenik si lahko 
preberete na povezavi v naslovih posameznih računalni-
ških programov.

RAČUNALNIŠTVO

Kontakt:
Belinda Lovrenčič
07 393 45 64, 031 305 640
belinda.lovrencic@ric-nm.si

Podrobnejše informacije na:
www.ric-nm.si/si/dejavnosti/sredisce-za-samostojno-ucenje-edus

UČENJE RAČUNALNIŠTVA  V 
SREDIŠČU ZA SAMOSTOJNO 
UČENJE
V Središču za samostojno učenje vam nudimo možnost sa-
mostojnega učenja z računalnikom ob pomoči mentorja in 
učno pomoč, lahko pa se vključite tudi v skupinsko učenje 
računalništva. Vsebino in čas učenja izberete sami, ritem in 
način učenja pa prilagodite lastnim interesom in zmožnos-
tim. Pri učenju vam je na voljo 15 računalnikov z dostopom 
do interneta, učna in multimedijska gradiva ter tiskalnik, in 
sicer vsak delovni dan med 8. in 19. uro. 

@

mailto:meta.gaspersic@ric-nm.si
http://www.ric-nm.si/si/dejavnosti/sredisce-za-samostojno-ucenje-edus/
http://www.ric-nm.si/si/dejavnosti/sredisce-za-samostojno-ucenje-edus/
http://www.ric-nm.si/si/dejavnosti/sredisce-za-samostojno-ucenje-edus/
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RAČUNALNIŠKI TEČAJI RAČUNALNIŠKA PISMENOST 
ZA ODRASLE

Program obsega 60 pedagoških ur (najmanj 36 ur je vode-
nega učenja s predavateljem in asistentom v računalniški 
učilnici, preostale ure pa so namenjene samostojnemu uče-
nju doma ali v središču za samostojno učenje v RIC-u). V 
program se lahko vključite vsi odrasli, ki si želite pridobiti 
temeljna znanja za delo z računalnikom. Vsebine programa 
so temeljna informacijska znanja, izdelava in oblikovanje 
besedil, uporaba interneta in elektronske pošte. Program je 
javno veljaven, zato boste z uspešno opravljenim končnim 
preizkusom pridobili javno veljavno listino kot potrdilo o 
doseženem znanju. Izvedli smo ga že za preko 30 skupin 
udeležencev. To jesen je za udeležence brezplačen, ker ga 
finančno podpira MO Novo mesto.

Pri nas lahko izbirate med naslednjimi plačljivimi tečaji:
• Osnovni tečaj računalništva za začetnike (26 ur)
• Word – osnovni, nadaljevalni (20 ur)
• Excel – osnovni, nadaljevalni (20 ur)
• Excel – osnovni, nadaljevalni (20 ur)
• Access – osnovni (20 ur), nadaljevalni (26 ur)
• PowerPoint – osnovni, nadaljevalni (14 ur)
• Internet in elektronska pošta (20 ur)
• Elektronska pošta – Outlook (14 ur)
• Izdelava spletne strani (14 ur)
• 10-prstno slepo tipkanje (20 ur)
• Učinkovito delo z Excelom in oblikovanje grafikonov (4 

ure)
• Excel – funkcije in analize podatkov z vrtilnimi tabela-

mi (4 ure)
• Poenostavimo vsakdanje delo z boljšim znanjem Word

-a (6 ur)
• Outlook – več kot le pripomoček za pošiljanje pošte (4 

ure)

Tečaji potekajo v računalniški učilnici, ki je opremljena s so-
dobno programsko opremo. Programe izvajamo za zaklju-
čene skupine. 

Kontakt:
Simona Pavlin
07 393 45 53
simona.pavlin@ric-nm.si

Podrobnejše informacije na:  
www.ric-nm.si/si/splosni-programi/racunalnistvo

Kontakt:
Gregor Sepaher
07 393 45 54, 051 670 968
gregor.sepaher@ric-nm.si

Podrobnejše informacije na:
www.ric-nm.si/si/splosni-programi/racunalnistvo/racunalniska-pismenost

http://www.ric-nm.si/si/splosni-programi/racunalnistvo/racunalniski-tecaji/
http://www.ric-nm.si/si/splosni-programi/racunalnistvo/racunalniska-pismenost/
http://www.ric-nm.si/si/splosni-programi/racunalnistvo/racunalniska-pismenost/
mailto:simona.pavlin@ric-nm.si
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DEJAVNOSTI
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SREDIŠČE ZA SAMOSTOJNO 
UČENJE (EDUS)

V Središču za samostojno učenje, ki smo ga v RIC-u poime-
novali EDUS, vam nudimo možnost brezplačnega samostoj-
nega učenja z računalnikom ob pomoči mentorja in učno 
pomoč. Vsebino in čas učenja izberete sami, ritem in način 
učenja pa prilagodite lastnim interesom in zmožnostim. Pri 
učenju vam je na voljo 15 računalnikov z dostopom do in-
terneta, učna in multimedijska gradiva ter tiskalnik. Obišče-
te nas lahko vsak delovnik med 8. in 19. uro.

V središču imate možnost za:
• pisanje prošenj in življenjepisa,
• učenje tujih jezikov, 
• pisanje seminarskih, diplomskih in drugih nalog,
• učenje osnov računalništva,
• iskanje podatkov, informacij in gradiv preko interneta.

Kontakt:

Zvonka Potočar
05 907 57 09, 031 305 522
zvonka.potocar@ric-nm.si

Belinda Lovrenčič
07 393 45 64, 031 305 640
belinda.lovrencic@ric-nm.si

...................................................

Podrobnejše informacije na:
www.ric-nm.si/si/dejavnosti/sredisce-za-samostojno-ucenje-edus

SVETOVALNO SREDIŠČE 
NOVO MESTO

Naše svetovalno središče je eno izmed 14 slovenskih sve-
tovalnih središč. Brezplačno vam svetujemo pri odločitvah 
pri izbiri primernega izobraževanja, tako za prosti čas kot za 
vpis v srednjo šolo ali študij. Lahko nas obiščete tudi v Treb-
njem, Žužemberku, Šentjerneju in Metliki. Z mobilno dislo-
kacijo pa delujemo tudi po drugih organizacijah v regiji. 
Nudimo vam osebno svetovanje, in sicer ob sredah 
(9.00−12.00 in 13.00−17.00) ter četrtkih (9.00−12.00 in 
13.00−15.00).
 
Lahko nas pokličete na svetovalni telefonski številki 07 
393 45 52 ali 031 701 191 ali kontaktirate preko e-pošte 
svetovalno.sredisce@ric-nm.si.

Kontakt:
Tina Strnad
07 393 45 52, 031 701 191
tina.strnad@ric-nm.si

Podrobnejše informacije na:  
www.ric-nm.si/si/dejavnosti/svetovalno-sredisce

www.cvzu-dolenjska.si

mailto:zvonka.potocar@ric-nm.si
mailto:meta.gaspersic@ric-nm.si
http://www.ric-nm.si/si/dejavnosti/svetovalno-sredisce/
http://www.ric-nm.si/si/dejavnosti/svetovalno-sredisce/
mailto:svetovalno.sredisce@ric-nm.si
mailto:tina.strnad@ric-nm.si
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Univerza za starejše (nekoč imenovana Univerza za tretje 
življenjsko obdobje – U3O) ima v RIC-u že dolgo tradicijo in 
največje članstvo. Mnogo je namreč starejših, ki so zaklju-
čili aktivno delovno dobo, si pa želijo ohranjati vitalnost, 
pridobivati nova znanja, prenašati svoje izkušnje na dru-
ge, skratka poskrbeti za kvalitetno starost in narediti nekaj 
zase.
Član lahko postane vsak upokojenec ali ‹pripravnik› na 
upokojitev (eno leto pred upokojitvijo), ki izpolni »vpis-
nico«. Namen univerze je, da se njeni člani - upokojenci - 
združujete, izobražujete, ustvarjate in osebnostno rastete, 
s tem pa ostanete aktivni na jesen življenja. Možnosti, ki jih 
imate pri nas na voljo, je iz leta v leto več. Naša ponudba 
vključuje pestre programe, ki so zasnovani in oblikovani na 
osnovi želja članov in naših izkušenj.

Kot član se lahko udeležite brezplačnih četrtkovih srečanj, 
drugih brezplačnih programov in delavnic, kot tudi plačlji-
vih programov. Skozi celo šolsko leto vas o ponudbi univer-
ze v RIC-u in drugih programih za starejše obveščamo po 
e-pošti. Članstvo traja do preklica.

Ponudba za člane Univerze za starejše v letošnji izobraže-
valni sezoni vsebuje 26 programov z različnih tematskih 
področij:
• Popestrimo sivino vsakdana 1
• Popestrimo sivino vsakdana 2
• Aromaterapija
• Reiki I
• Reiki II
• Naša čustva - raj ali pekel NOVO

• Vpliv barv na naše življenje - izdelava energetske slike 
in mandale NOVO

• Krepimo mišice medeničnega dna - preprečimo inkon-
tinenco NOVO

• Razgibajmo možgane NOVO

• Pomen vadbe v zrelih letih
• Prehranjujemo se zdravo!
• Popotovanje skozi zgodovino 1
• Popotovanje skozi zgodovino 2
• Umetnostna zgodovina − začetna
• Umetnostna zgodovina − nadaljevanje NOVO

• Špansko govoreče države skozi kulturo in kulinariko
• Bridž
• Z glasbo v lepši dan NOVO

• Izdelovanje krpanke NOVO

• Z ustvarjalnostjo popestrimo svoj dom
• Četvorka, zakaj pa ne? Zapleši z nami!
• Skupinski in družabni plesi
• Fotografija za vse letne čase
• Z avtobusom v svet − ekskurzije
• Študijski krožek Potepanja po ... BREZPLAČNO

• Študijski krožek Beremo z Manco Košir BREZPLAČNO

• Aktivnosti Borze znanja BREZPLAČNO (NOVO)

• Simbioza šola BREZPLAČNE DELAVNICE RAČUNALNIŠTVA

• Središče za samostojno učenje

UNIVERZA ZA 
STAREJŠE

http://www.ric-nm.si/si/dejavnosti/univerza-za-starejse/ponudba-2015-16/popestrimo-sivino-vsakdana-1/
http://www.ric-nm.si/si/dejavnosti/univerza-za-starejse/ponudba-2015-16/popestrimo-sivino-vsakdana-2/
http://www.ric-nm.si/si/dejavnosti/univerza-za-starejse/ponudba-2015-16/aromaterapija/
http://www.ric-nm.si/si/dejavnosti/univerza-za-starejse/ponudba-2015-16/reiki-i/
http://www.ric-nm.si/si/dejavnosti/univerza-za-starejse/ponudba-2015-16/reiki-ii/
http://www.ric-nm.si/si/dejavnosti/univerza-za-starejse/ponudba-2015-16/nasa-custva-raj-ali-pekel/
http://www.ric-nm.si/si/dejavnosti/univerza-za-starejse/ponudba-2015-16/vpliv-barv-na-nase-zivljenje-izdelava-energetske-slike-in-mandale/
http://www.ric-nm.si/si/dejavnosti/univerza-za-starejse/ponudba-2015-16/vpliv-barv-na-nase-zivljenje-izdelava-energetske-slike-in-mandale/
http://www.ric-nm.si/si/dejavnosti/univerza-za-starejse/ponudba-2015-16/krepimo-misice-medenicnega-dna-preprecimo-inkontinenco/
http://www.ric-nm.si/si/dejavnosti/univerza-za-starejse/ponudba-2015-16/krepimo-misice-medenicnega-dna-preprecimo-inkontinenco/
http://www.ric-nm.si/si/dejavnosti/univerza-za-starejse/ponudba-2015-16/razgibajmo-mozgane/
http://www.ric-nm.si/si/dejavnosti/univerza-za-starejse/ponudba-2015-16/pomen-vadbe-v-zrelih-letih/
http://www.ric-nm.si/si/dejavnosti/univerza-za-starejse/ponudba-2015-16/prehranjujemo-se-zdravo/
http://www.ric-nm.si/si/dejavnosti/univerza-za-starejse/ponudba-2015-16/popotovanje-skozi-zgodovino-1/
http://www.ric-nm.si/si/dejavnosti/univerza-za-starejse/ponudba-2015-16/popotovanje-skozi-zgodovino-2/
http://www.ric-nm.si/si/dejavnosti/univerza-za-starejse/ponudba-2015-16/umetnostna-zgodovina-zacetna/
http://www.ric-nm.si/si/dejavnosti/univerza-za-starejse/ponudba-2015-16/umetnostna-zgodovina-nadaljevanje/
http://www.ric-nm.si/si/dejavnosti/univerza-za-starejse/ponudba-2015-16/spansko-govorece-drzave-skozi-kulturo-in-kulinariko/
http://www.ric-nm.si/si/dejavnosti/univerza-za-starejse/ponudba-2015-16/bridz/
http://www.ric-nm.si/si/dejavnosti/univerza-za-starejse/ponudba-2015-16/z-glasbo-v-lepsi-dan/
http://www.ric-nm.si/si/dejavnosti/univerza-za-starejse/ponudba-2015-16/izdelovanje-krpanke/
http://www.ric-nm.si/si/dejavnosti/univerza-za-starejse/ponudba-2015-16/z-ustvarjalnostjo-popestrimo-svoj-dom/
http://www.ric-nm.si/si/dejavnosti/univerza-za-starejse/ponudba-2015-16/cetvorka-zakaj-pa-ne-zaplesi-z-nami/
http://www.ric-nm.si/si/dejavnosti/univerza-za-starejse/ponudba-2015-16/skupinski-in-druzabni-plesi/
http://www.ric-nm.si/si/dejavnosti/univerza-za-starejse/ponudba-2015-16/fotografija-za-vse-letne-case/
http://www.ric-nm.si/si/dejavnosti/univerza-za-starejse/ponudba-2015-16/z-avtobusom-v-svet-ekskurzije/
http://www.ric-nm.si/si/dejavnosti/univerza-za-starejse/ponudba-2015-16/studijski-krozek-potepanja-po/
http://www.ric-nm.si/si/dejavnosti/univerza-za-starejse/ponudba-2015-16/studijski-krozek-beremo-z-manco-kosir/
http://www.ric-nm.si/si/dejavnosti/univerza-za-starejse/ponudba-2015-16/aktivnosti-borze-znanja/
http://www.ric-nm.si/si/dejavnosti/simbioza/
http://www.ric-nm.si/si/dejavnosti/sredisce-za-samostojno-ucenje-edus/
http://www.ric-nm.si/si/dejavnosti/univerza-za-starejse/
http://www.ric-nm.si/si/dejavnosti/univerza-za-starejse/
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Program nudi Romom bogat spekter dejavnosti, tako v za-
vodu kot v samih romskih naseljih, pomočjo katerih želimo 
Rome spodbuditi k večjemu vključevanju v različne pro-
grame, spodbujati romske starše za sodelovanje s šolami 
ter kvalitetnejše opravljanje starševske vloge, informirati 
Rome o zaposlitvenih, izobraževalnih in drugih možnostih, 
spodbujati posamezne izvajalce javnega dela k nadgrajeva-
nju dela z odraslimi tudi v okolju, kjer Romi živijo, prispeva-
ti k izboljšanju medsebojnih odnosov na različnih nivojih in 
področjih sobivanja ter širjenju primerov dobre prakse na 
področju socializacije in integracije Romov.
Zaposleni v programu nudijo učno pomoč tudi romskim 
učencem v zadnjem triletju osnovne šole, v osnovni šoli za 
odrasle in romskim dijakom. Program poteka preko javnih 
del. Za udeležence je brezplačen, saj ga sofinancira Zavod 
RS za zaposlovanje.

Kontakt:
Anita Jakše
07 393 45 66, 041 686 721
anita.jakse@ric-nm.si

Podrobnejše informacije na:  
www.ric-nm.si/si/dejavnosti/univerza-za-starejse

POMOČ ROMOM 
PRI SOCIALIZACIJI

Tea Sulič
07 393 45 52, 031 746 005
tea.sulic@ric-nm.si

Podrobnejše informacije na:
www.ric-nm.si/si/dejavnosti/pomoc-romom-pri-socializaciji

Kontakt:

mailto:anita.jakse@ric-nm.si
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Program je namenjen podpori naše programske ponudbe 
za občane MO Novo mesto pri izvajanju projektov družbeno 
odgovornega in koristnega dela, pri izvajanju info točk za 
občane, še posebej za brezposelne in starejše s poudarkom 
na informiranju o izobraževalnih možnosti, pri organizira-
nju in izvajanju izobraževanja občanov o uporabi informa-
cijsko–komunikacijskih tehnologij (IKT), sodelovanje v pro-
gramih za spodbujanje vključenosti v informacijsko družbo 
ipd., pri izvajanju aktivnosti s področja promocije izobra-
ževanja, pri organizaciji občasnih izobraževalnih tečajev, 
vseživljenjskega učenja ipd. ter sodelovanju z različnimi 
institucijami in posamezniki v našem okolju, ki delujejo na 
področju vseživljenjskega učenja z namenom spodbujanja 
vključevanja občanov v različne programe, informiranja o 
izobraževalnih in drugih možnostih ter skupne promocije 
in organizacije različnih aktivnosti.

POMOČ PRI 
IZVAJANJU 
PROGRAMOV ZA 
OBČANE 

Borza znanja  je namenjena izmenjavi znanj med tistimi, ki 
ga ponujajo, in tistimi, ki ga iščejo. Imamo bogato bazo ljudi 
z različnimi znanji, s pomočjo katerih vam lahko sporočimo 
informacije o znanjih, ki jih želite pridobiti. Pomagamo vam, 
da znanje posredujete ali pa ga poiščete, brezplačno ali v 
zameno za drugo znanje. V želji, da bi se čim več ljudi uči-
lo in pridobivalo nove spretnosti, organiziramo brezplačne 
delavnice in predavanja, s katerimi promoviramo naše čla-
ne in njihova znanja.
Na spletni strani www.borzaznanja.si  se lahko preko e-pri-
javnice vpišete v bazo Borze znanja, mi pa vam bomo pos-
redovali informacije o znanjih, ki jih iščete, ali pa vas bomo 
povezali z nekom, ki išče znanje, ki ga ponujate vi.

BORZA ZNANJA

Kontakt:
Anita Jakše
07 393 45 66, 041 686 721
anita.jakse@ric-nm.si

Podrobnejše informacije na:  
www.ric-nm.si/si/dejavnosti/borza-znanja

Kontakt:
Marjeta Gašperšič
07 393 45 65, 041 555 870
meta.gaspersic@ric-nm.si

Podrobnejše informacije na:
www.ric-nm.si/si/dejavnosti/pomoc-romom-pri-socializaciji

http://www.borzaznanja.si
mailto:anita.jakse@ric-nm.si
mailto:meta.gaspersic@ric-nm.si


41

Našo dejavnost in ponudbo dopolnjuje Galerija RIC, v ka-
teri lahko svoje izdelke razstavljajo tako različni ljubitelj-
ski ustvarjalci kot tudi akademsko izobraženi avtorji. Pro-
storske kapacitete so dovolj velike in primerno urejene, da 
omogočajo razstavljanje tudi večjih izdelkov ali postavitev 
več različnih tehnik hkrati. 

Vabljeni vsi umetniki in ustvarjalci, akademski ali ljubitelj-
ski, ki bi se radi s svojimi deli predstavili širši javnosti, da 
pokličete, pišete ali se pri nas oglasite osebno. Ob otvori-
tvi razstave organiziramo in pripravimo tudi krajši kulturni 
program.

GALERIJA RIC

Kontakt:
Anita Jakše
07 393 45 66, 041 686 721
anita.jakse@ric-nm.si

Podrobnejše informacije na:  
www.ric-nm.si/si/dejavnosti/galerija-ric

mailto:anita.jakse@ric-nm.si
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ZA NAŠE UDELEŽENCE

ZA NAŠE 
UDELEŽENCE
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VPIS V PROGRAME 
IZOBRAŽEVANJA 
Na podlagi 44. člena Zakona o izobraževanju odraslih – ZIO 
(Uradni list RS, št. 110/2006) in Pravilnika o razpisu za vpis 
in izvedbi vpisa v izobraževanju odraslih (Uradni list RS, 
št. 82/98) Razvojno izobraževalni center Novo mesto (RIC 
Novo mesto), Topliška cesta 2, objavlja javni razpis za vpis 
odraslih v posamezne programe za pridobitev javno veljav-
nih listin.
RIC Novo mesto v izobraževalni sezoni 2015/2016 vpisuje 
v naslednje javnoveljavne programe za pridobitev izobraz-
be:
• Osnovna šola za odrasle
• Trgovec (SPI)
• Ekonomski tehnik (SSI)
• Ekonomski tehnik (PTI)

in posebne programe:
• Usposabljanje za življenjsko uspešnost − Most do iz-

obrazbe
• Usposabljanje za življenjsko uspešnost − Beremo in 

pišemo skupaj
• BZZ − Branje za znanje in branje za zabavo
• Računalniška pismenost z odrasle
• Slovenščina kot drugi in tuji jezik
• Angleščina/Nemščina/Italijanščina za odrasle

POGOJI ZA VPIS

Ob vpisu je potrebno priložiti:
• izpisek iz rojstne matične knjige ali rojstni list,
• spričevalo o končani predhodni izobrazbi,
• potrdila o pridobljenem dodatnem znanju (npr. tečaji 

računalništva, jezikov, seminarji, usposabljanja ...)

ZAČETEK IZOBRAŽEVANJA

V programe vpisujemo od 20. avgusta do zasedbe mest.
Prijave zbira posamezni organizator izobraževanja pro-
grama vsak delovni dan v času uradnih ur, po dogovoru 
tudi izven tega termina. Organizator izobraževanja vas bo 
seznanil s postopki vpisa, predvidenimi roki za začetek 

izobraževanja, postopki za priznavanje formalnega in ne-
formalnega znanja in drugo. Pred vpisom v programe za pri-
dobitev izobrazbe bodo organizatorji izobraževanj skupaj 
z vami izdelali individualni izobraževalni načrt. Programe 
izvajamo od 14. 9. 2015 dalje.

OBLIKE IZVEDBE PROGRAMOV

V programih za pridobitev izobrazbe izvajamo pouk v kom-
binaciji individualnega in skupinskega organizacijskega 
modela, v ostalih programih pa v tečajni obliki, po dogovo-
ru tudi individualno.

INFORMACIJE O CENAH PROGRAMA

Programi za pridobitev izobrazbe v srednje poklicnem in 
srednje strokovnem oz. tehniškem izobraževanju so ovred-
noteni s kreditnimi točkami. Po ceniku je kreditna točka 
vredna 25,00 EUR, šolnina pa se izračuna individualno za 
posameznika po posameznih predmetih in modulih progra-
ma.
Ostali programi so brezplačni, saj jih delno financirajo Mi-
nistrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Zavod RS za 
zaposlovanje, Evropski socialni sklad ter MO Novo mesto.
Cena programa Slovenščina kot drugi in tuji jezik ter pro-
gramov tujih jezikov je določena s cenikom za leto 2015.
Za vpis v želeni program nas pokličite, pošljite elektron-
sko pošto ali pa se pri nas zglasite osebno. Vpisni pogoji 
se glede na oblike izobraževanja razlikujejo. Posredujemo 
vam jih ob evidenčni prijavi ali neposredno pred vpisom. V 
programe, ki nimajo javne veljavnosti, vpisujemo do zapol-
nitve mest. Kontaktni podatki za informacije so navedeni 
pri posameznih programih.

PREDNOSTI IZOBRAŽEVANJA PRI NAS:

• ob vpisu opravimo uvodni pogovor in morebitno pri-
znavanje predhodno pridobljenega znanja,

• omogočamo svetovanje pred, med in po izobraževanju,
• skupaj z vami pripravimo osebni izobraževalni načrt,
• skrbimo za medsebojno povezanost vseh udeleženih v 

izobraževalnem procesu,
• uporabljamo e-učilnico, ki omogoča pravočasno infor-
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miranje in obveščanje udeležencev, objavo urnikov, 
gradiva in e-gradiva, objavo rednih in izrednih izpitnih 

rokov ... 

STATUS UDELEŽENCEV 
IZOBRAŽEVANJA ODRASLIH 
Z vpisom v formalne programe izobraževanja odraslih ude-
leženci pridobite status udeleženca v izobraževanju odra-
slih. Tisti, ki se izobražujete po javnoveljavnih programih 
osnovnošolskega, poklicnega in srednjega izobraževanja in 
ste mlajši od 27 let, imate pravico do:
• zdravstvenega  varstva  iz  obveznega  zdravstvenega 

zavarovanja v skladu z zakonom, ki ureja zdravstveno 
varstvo in zdravstveno zavarovanje,

• drugih ugodnosti ter pravic (na primer: prevozi, štipen-
diranje, opravljanje začasnih ali občasnih del prek po-
oblaščene organizacije za posredovanje dela) v skladu 
s posebnimi predpisi.

• Pravice lahko uveljavljate v primeru, da:
• niste v delovnem razmerju,
• niste prijavljeni na Zavodu RS za zaposlovanje kot 

iskalec zaposlitve. 

E-INDEKS 
Ob vpisu v srednješolske programe pridobite dostop do 
e-indeksa, s katerim imate na voljo vse informacije, ki jih 
potrebujete v zvezi z vašim potekom izobraževanja. Nado-
mešča klasično obliko indeksa, vanj pa vpisujemo vse vaše 
ocene. Do e-indeksa dostopate preko spletne strani RIC-a. 
Vpogled od doma vam ves čas omogoča spremljanje opra-
vljenih obveznosti pa tudi enostavne prijave in odjave od 
izpitov ipd.,  s tem pa olajša celoten potek izobraževanja in 
prihrani veliko osebnih obiskov pri nas.

e-indeks vam mogoča:
• vpogled v vašo redovalnico,
• elektronsko prijavo in odjavo od izpitov,
• zgodovino prijav in odjav od izpitov,
• pregled priznanih obveznosti.

E-UČILNICA
Ob vpisu v osnovnošolske in srednješolske programe pri-
dobite tudi dostop do RIC-eve spletne učilnice. V njej po-
teka elektronska komunikacija med učitelji in udeleženci 
posameznih programov.

e-učilnica vam omogoča:
• informiranje in obveščanje udeležencev z novostmi v 

programu,
• dostop do e-gradiv, gradiv za samostojno učenje in iz-

pitnih gradiv za posamezen predmet,
• vpogled v zbirko obrazcev in navodil,
• samostojno učenje in hitrejše dokončanje izobraževa-

nja,
• elektronsko oddajo vlog, seminarskih in projektnih na-

log,
• objavo urnikov,

• objavo rednih ter izrednih izpitnih rokov.

STATUS UDELEŽENCEV 
IZOBRAŽEVANJA ODRASLIH 
(V SREDNJEŠOLSKIH 
PROGRAMIH)
Z vpisom v programe izobraževanja odraslih udeleženec 
pridobi status udeleženca v izobraževanju odraslih. 
Udeleženci izobraževanja odraslih, ki se izobražujejo po 
javno veljavnih programih osnovnošolskega, poklicnega, 
srednjega in višjega strokovnega izobraževanja in so mlajši 
od 27 let, pa imajo nekatere pravice enake kot dijaki oz. štu-
denti v rednem izobraževanju (npr. prevozi, štipendiranje 
…). Vendar pa nekatere pravice  lahko uveljavljajo le do do-
polnjenega 26. leta starosti (npr. zdravstveno zavarovanje, 
družinska pokojnina …). Pogoj za uveljavljanje teh pravic 
je, da udeleženci niso v delovnem razmerju ali prijavljeni 
kot brezposelne osebe in da se ne izobražujejo v skladu s 
predpisi o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezpo-
selnosti.  Status preneha, ko udeleženec uspešno konča iz-
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obraževanje, ali z izpisom iz izobraževanja.

PRAVILA OCENJEVANJA 
(V SREDNJEŠOLSKIH 
PROGRAMIH)
Šolska pravila ocenjevanja vsebujejo podrobnejša merila 
in postopek priznavanja formalno in neformalno pridoblje-
nega znanja, načrt ocenjevanja znanja, izpitni red, pripravo 
izpitnega gradiva itd.

V njih najdete:
• kako vam lahko priznamo izpite, ki ste jih opravljali na 

drugi šoli, ter ostalo že pridobljeno znanje in izkušnje,
• kako pripravimo osebni izobraževalni načrt,
• kakšen je izpitni red,
• ali ste oproščeni opravljanja izpitov iz določenih pred-

metov,
• kaj in kako ocenjujemo ter kakšne ocene si lahko pri-

dobite,
• kako napredujete, kakšen uspeh in katere listine prido-

bite ob zaključku izobraževanja,
• kako in kam naslovite ugovore zoper ocenjevanje itd.

STROŠKI IZOBRAŽEVANJA
Šolnine v izobraževalnih programih so določene s cenikom 
in jih je mogoče poravnati v enkratnem znesku ali obročno, 
kotizacije pa le v enkratnem znesku. Natančnejše informa-
cije dobite v tajništvu RIC-a Novo mesto (telefon 07 393 45 
50, e-naslov ric@ric-nm.si) in pri organizatorjih izobraževa-
nja odraslih.

SOFINANCIRANJE ŠOLNIN
Javni sklad za razvoj kadrov in štipendije objavlja razpise 
za sofinanciranje šolnin. Trenutno razpisa ni, ker je v 
lanskem šolskem letu potekel rok za prijavo. Predlagamo 
vam, da redno spremljate spletne strani sklada (http://
www.sklad-kadri.si) in izveste aktualne informacije s 

tega področja. Dodatne informacije in pomoč dobite v 
Svetovalnem središču Novo mesto.

URADNE IN POGOVORNE 
URE ORGANIZATORJEV 
IZOBRAŽEVANJA ODRASLIH
Udeleženci osnovne in srednje šole za odrasle dobite vse 
informacije preko telefona in elektronske pošte, osebno 
pa je vsako sredo od 13.00 do 16.00 za vaša vprašanja 
na razpolago Stanka Papež (031 746 004, stanka.papez@
ric-nm.si), vsak ponedeljek od 13.00 do 16.00 pa Gregor 
Sepaher (051 670 968, gregor.sepaher@ric-nm.si). 

HIŠNI RED 
S hišnim redom urejamo nemoteno delo v osnovni 
šoli za odrasle ter v srednješolskih programih. Vsebuje 
splošne določbe, poslovni čas in uradne ure, ureja 
uporabo prostorov ter območja zavoda ter površine, ki 
sodijo v šolski prostor, organizacijo nadzora, ukrepe za 
zagotavljanje varnosti ter vzdrževanje reda. Hišni red je 
objavljen na naši spletni strani na povezavi.

KOMISIJE 
Za dobro organizacijo in izvedbo aktivnosti v 
javnoveljavnih programih skrbijo člani Šolske komisije 
za pripravo in izvedbo zaključnega izpita ter Šolske 
maturitetne komisije za pripravo in izvedbo poklicne 
mature. O vašem zadovoljstvu s programi, organizacijo, 
predavatelji in še čem vas bodo vsaj enkrat letno 
povprašali člani Komisije za kakovost.
Seveda si želimo, da bi vaše izobraževanje pri nas 
poteklo brez zapletov in bi bili uspešni. V primeru, da 
s čim niste zadovoljni oziroma se ne strinjate s katero 
od odločitev, lahko vložite na naslov zavoda pisno 
pritožbo, ugovor, pripombo ..., ki jo bodo obravnavali 
člani Pritožbene komisije oziroma Komisije za var-
stvo pravic udeležencev.

mailto:ric@ric-nm.si
http://www.sklad-kadri.si
http://www.sklad-kadri.si
http://www.ric-nm.si/si/dejavnosti/svetovalno-sredisce/
http://www.ric-nm.si/media/objave/dokumenti/2015/Hisni_red__27032015.pdf
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ZAPOSLENI

Direktorica:  

Meta Gašperšič, svetnica
07 393 45 65, 041 555 870 
meta.gaspersic@ric-nm.si

Organizatorice 
izobraževanja odraslih:
Brigita Herženjak,  
07 393 45 56, 031 746 001
brigita.herzenjak@ric-nm.si

mag. Gabi Ogulin Počrvina, 
svetovalka
05 907 57 12, 031 746 003
gabi.ogulin.pocrvina@ric-nm.si

Zvonka Potočar, svetovalka
07 393 45 56, 031 305 522
zvonka.potocar@ric-nm.si

Tina Strnad, svetovalka
07 393 45 52, 05 907 57 15, 
031 746 005
tina.strnad@ric-nm.si

Tea Sulič, svetnica
07 393 45 52, 05 907 57 15, 
031 746 005
tea.sulic@ric-nm.si

Koordinatorja VII/1:
Gregor Sepaher
07 393 45 54,051 670 968
gregor.sepaher@ric-nm.si

Samostojna strokovna 
sodelavca V:
Stanka Papež 
05 907 57 14, 031 746 004
stanka.papez@ric-nm.si

Nataša Pirc 
05 907 57 14 
nataša.pirc@ric-nm.si

Samostojni strokovni delavci 
VII/1:
Anita Jakše
07 393 45 54, 041 686 721
anita.jakse@ric-nm.si

Metod Pavšelj
07 393 54 51, 031 305 750
metod.pavselj@ric-nm.si

Simona Pavlin
07 393 45 53
simona.pavlin@ric-nm.si

Računovodkinji:
Simona Gazvoda
07 393 45 68
simona.gazvoda@ric-nm.si

Maja Bernad
07 393 45 68
maja.bernad@ric-nm.si 

Koordinatorka VI:

Damjana Fink
07 393 45 50, 031 745 470
damjana.fink@ric-nm.si

Pomožna delavka:

Vesna Gregorčič
07 393 45 66
vesna.gregorcic@ric-nm.si

Program javnega dela PRPS:

Sabina Demirović
05 907 57 13
sabina.demirovic@ric-nm.si

Katja Volf
05 907 57 14 
katja.volf@ric-nm.si

Program javnega dela: 
Pomoč pri izvajanju 
programov za občane

Vesna Čolič
07 393 45 50
vesna.colic@ric-nm.si

mailto:nata�a.pirc@ric-nm.si
mailto:sabina.demirovic@ric-nm.si
mailto:katja.volf@ric-nm.si
mailto:vesna.colic@ric-nm.si
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FINANCIRANJE 
PROGRAMOV 

IN PROJEKTOV

Evropska unija iz sredstev programa Vseživljenjsko učenje 
financira projekte FINALLY  in e-RR.

Evropska unija iz sredstev programa Erasmus+ financira projekte 
Zgodnja poroka – kultura ali zloraba?, Plan Be in TIME@Net.

Iz sredstev Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve, Zavoda 
RS za zaposlovanje in MO Novo mesto se sofinancirajo programi 
javnih del Pomoč Romom pri socializaciji, Pomoč občanom in 
Učna pomoč.

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport ter Mestna občina Novo mesto sofinancirata:
• program Osnovna šola za odrasle,
• Študijske krožke,
• Središče za samostojno učenje (EDUS),
• Borzo znanja,
• projekt Teden vseživljenjskega učenja (TVU),
• krajše splošne neformalne programe izobraževanja odraslih za starejše odrasle in odrasle Rome ter 

za poklicni in osebni razvoj odraslih.

S podporo 
programa Erasmus+
Evropske Unije
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