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LETNO VSEBINSKO POROČILO PROJEKTA 
Dejavnost ISIO za zaposlene OSREDNJA JV REGIJA* 

 
*Poročilo je povzeto po letnem vsebinskem poročilu projekta Dejavnost ISIO za zaposlene Osrednja JV 
regija. Celoten dokument s prilogami je hranjen v arhivu projekta.  

 
 
Poslovodeči konzorcijski partner: RIC Novo mesto 
Obdobje poročanja: 17. 6. 2016–31. 12. 2016 
 
 
1. UVOD  
 
K ciljem OP 2014 do 2020 smo v okviru projekta Svetovanje za zaposlene prispevali z enako 
dostopnostjo svetovanja vsem starostnim skupinam in osebam z različnimi ravnmi izobrazbe, z 
obveščanjem o izobraževalnih možnostih ter s poglobljenim in kakovostnim svetovanjem za 
karierni in osebni razvoj.  
 
Dostopnost svetovalnih storitev smo večali tudi s spodbujanjem delodajalcev k usmerjanju 
zaposlenih v svetovanje, z delom na terenu (svetovanje v podjetjih) in s konstantno 
dosegljivostjo svetovalk po telefonu in elektronski pošti. 
 
V svetovalno dejavnost smo vključili 109 svetovancev. Prednostno smo v svetovalno dejavnost 
vključevali zaposlene z največ V. stopnjo izobrazbe, ki predstavljajo 57% vključenih. Največ 
svetovancev (45%) spada v starostno skupino med 30 in 44 let, 24% vključenih pa je starejših 
od 45 let.  
 
 
2. Kratek vsebinski povzetek 
 
V skladu s projektnim elaboratom so potekale naslednje aktivnosti: 

 Vzpostavitev projektne pisarne, projektne skupine in strokovnega aktiva (izvedli 3 
sestanke PS in 2 sestanka SA); 

 Izvajanje dejavnosti svetovanja po modelu »Informativno svetovalna dejavnost v 
izobraževanju odraslih« (vključenih 109 svetovancev); 

 Urejanje projektne dokumentacije (sprotno urejali projektno dokumentacijo); 

 Strokovno izobraževanje in usposabljanje svetovalcev, ki so izvajali svetovalno 
dejavnost (usposobljene 3 svetovalke za temeljno svetovanje, 4 svetovalke za 
izvajanje postopka UVNPZ, 3 svetovalke za izvajanje metode P360); 

 Načrtovana promocija in predstavitve projekta širši javnosti (predstavitev projekta 2 
ključnima deležnikoma in 25 podjetjem, sodelovanje na 4-ih strokovnih dogodkih); 

 Spremljanje in evalvacija projektnih aktivnosti. 
 
1. Vodenje projekta 
 

Oblikovana je bila projektna skupina in strokovni aktiv projekta: 
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Člani projektne skupine:  

 Marjeta Gašperšič, RIC Novo mesto, 

 Tina Strnad, RIC Novo mesto, 

 Metod Pavšelj, RIC Novo mesto, 

 Brigita Herženjak, RIC Novo mesto, 

 Gregor Sepaher, RIC Novo mesto, 

 Katja Volf, RIC Novo mesto, 

 Tomaž Pintarič, ŠC Novo mesto, 

 Marjana Šporar, ŠC Novo mesto, 

 Patricija Pavlič, CIK Trebnje, 

 Kristina Jerič, CIK Trebnje, 

 Vida Hlebec, GRM Novo mesto - center biotehnike in turizma in  

 Tanja Loparec, GRM Novo mesto - center biotehnike in turizma.  
 

Člani strokovnega aktiva: 

 Tina Strnad, RIC Novo mesto, 

 Brigita Herženjak, RIC Novo mesto, 

 Gregor Sepaher, RIC Novo mesto, 

 Katja Volf, RIC Novo mesto, 

 Marjana Šporar, ŠC Novo mesto, 

 Kristina Jerič, CIK Trebnje, in  

 Tanja Loparec, GRM Novo mesto - center biotehnike in turizma .  
  

Vodja projekta je organizirala in vodila tri sestanke projektne skupine: 

 14. 7. 2016: Potrditev dnevnega reda tekoče seje, Osnovna predstavitev projekta, 
Predlogi in pobude  

 20. 10. 2016: Pregled in potrditev dnevnega reda in potrditev zapisnikov predhodnih 
sestankov, Priprava in oddaja 1. poročila, Pregled operativnega plana projekta, Razno in 
predlogi, pobude  

 1. 12. 2016: Priprava in oddaja 1. poročila  
 
Izvedena sta bila dva sestanka strokovnega aktiva: 

  5. 9. 2016: Predstavitev obrazcev, ki se uporabljajo pri spremljanju svetovalnega dela, 
Pregled uporabnih orodij za svetovanje in možne nadgradnje instrumentov 

 1. 12. 2016: Analiza vpisov v bazo SVZAP  
 
Pripravljena sta bila operativni plan za izvajanje projekta, v katerem so opredeljene ključne 
naloge ter finančni načrt projekta.  
Glede aktivnosti in projektnih zahtev je vodja projekta sodelovala z Ministrstvom za 
izobraževanje, znanost in šport ter Andragoškim centrom Slovenije osebno, preko elektronske 
pošte in telefona. Ravno tako s projektnimi partnerji.  
 
Oddano je bilo 1. obdobno poročilo za obdobje 16. 6. 2016 do 30. 11. 2016. 
Vodja projekta Tina Strnad je od 8. 11. 2016 do 31.12 odsotna zaradi bolniške. Vodenje 
projekta je v tem času prevzela v.d. direktorice Marjeta Gašperšič. 
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2. Informiranje in promocija 
Za večjo prepoznavnost projekta smo se odločili za uporabo skupnega CGP projekta, ki je 
nastal pod okriljem članic združenja ZISS. Nastala je CGP za blok, dopisni list, kazalko, kocko, 
mapo ter logotip projekta.  
 
Na spletni strani poslovodečega partnerja RIC-a Novo mesto je bila objavljena informacija o 
projektu in projektnih partnerjih. Tudi vsi partnerji imajo na svojih spletnih straneh objavljene 
informacije o projektu: 

 RIC Novo mesto: http://www.ric-nm.si/si/projekti/nacionalni/dejavnost-
informiranja-in-svetovanja-za-zaposlene/;   

 CIK Trebnje: http://www.ciktrebnje.si/projekt/dis/;  

 GRM Novo mesto – center biotehnike in turizma: http://www.grm-
nm.si/content/informativno-svetovalna-dejavnost-za-zaposlene-v-jv-regiji;   

 ŠC Novo mesto: http://www.sc-nm.si/mic/programi-mic/svetovanje-ter-uvnpz.   
 
V okviru celotnega konzorcija je bilo na spletnih straneh partnerskih organizacij in Facebook 
straneh posameznih projektnih partnerjev skupno objavljenih 13 novičk o poteku in izvajanju 
projekta. 
 
Objavljene so bile novičke v različnih tiskanih in radijskih medijih: 

 RIC Novo mesto: objava v prilogi Dolenjskega lista Živa, objava v Novem mediju 

 CIK Trebnje: Glasilo občanov občine Trebnje in Lokalni časopis občine Šentrupert, 
radijski oglas na radiu Aktual in radiu Krka, objave na spletnih straneh mojaobcina.si 
Trebnje in mojaobcina.si Šentrupert 

 Grm Novo mesto: Bilten  
 
Projekt je bil predstavljen dvema ključnima deležnikoma in 25 podjetjem: 
- RIC Novo mesto: predstavitev dvema ključnima deležnikoma in 21 podjetjem 
- CIK Trebnje: predstavitev 3 podjetjem 
- Grm Novo mesto: predstavitev 1 podjetju 
 
Svetovalci so z namenom promocije sodelovali na 4-ih strokovnih dogodkih:  
- Dnevi svetovalnih središč (23. 9. 2016 – Tanja Loparec, Kristina Jerič, Katja Volf),  
- Festival za tretje življenjsko obdobje (29. 9. 2016 – Katja Volf), 
- OZRK Novo mesto (5. 10. 2016 – Katja Volf), 
- Otvoritev športnega parka pri OŠ Dolenjske Toplice (8. 10. 2016 – Katja Volf).          
 
Izbran in oblikovan je bil promocijski material. 
 
 
3. Izvajanje dejavnosti ISIO in UVNPZ 
Dejavnost svetovanja so izvajali svetovalci:  

 Gregor Sepaher, RIC Novo mesto 

 Brigita Herženjak, RIC Novo mesto 

 Katja Volf, RIC Novo mesto 

 Kristina Jerič, CIK Trebnje 

 Tanja Loparec, GRM Novo mesto – center biotehnike in turizma  

 Marjana Šporar, Šolski Center Novo mesto 
 
 

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


 

4 

 

 
4. Spremljanje in evalvacija 
Aktivnosti in dosežene kazalnike svetovalcev v projektu je redno spremljala in kontrolirala 
vodja projekta. Podlaga za spremljanje je bil operativni plan projekta in elaborat konzorcija. Pri 
svetovalcih je vodja projekta spremljala kakovost zapisanih svetovalnih razgovorov, učinke 
svetovanja, uporabo pripomočkov pri individualnem svetovanju, vpis v bazo SVZAP, 
informiranje in promocijo projekta. Na strokovnih aktivih so svetovalci skupaj z vodjo projekta 
reševali aktualne težave, ki so se pojavljale tekom dela. 
 
5. Izpopolnjevanje in usposabljanje 
V okviru projektne pisarne je bilo poskrbljeno za vključitev svetovalcev konzorcija v različna 
usposabljanja in izobraževanja, ki so bila izvedena v okviru ACS-a ali drugih kakovostnih 
izvajalcev:  

 Temeljno usposabljanja vodij in svetovalcev v svetovalnih središčih ISIO: Katja Volf, 
Tanja Loparec in Kristina Jerič; 

 Usposabljanje za izvajanje postopka UVNPZ: Katja Volf, Tanja Loparec, Kristina Jerič in 
Marjana Šporar; 

 Usposabljanje za izvajanje metode Perspectives 360: Tina Strnad, Katja Volf in Kristina 
Jerič. 

 
 
IZVAJANJE DEJAVNOSTI ISIO 
 
1. Vodenje projekta. 
Vsi svetovalci so se podrobno seznanili z elaboratom in zadolžitvami, ki jih imajo v projektu in 
nalogami skladno z operativnim planom projekta. 
 
Pripravili so se in se udeležili treh sestankov projektne skupine in dveh sestankov strokovnega 
aktiva na katerih so se dogovarjali o tekočih zadevah v zvezi z delom v projektu, pripravo 
dokumentacije za poročanje, se seznanili s skupnim CGP projekta ter podali svoje predloge in 
mnenja. 
Sproti so urejali projektno dokumentacijo in vpise v bazo SVZAP. 
 
Svetovalci so se udeležili srečanja izvajalcev dejavnosti, nosilcev in partnerjev v konzorcijih, po 
javnem razpisu za financiranje dejavnosti informiranja in svetovanja ter za ugotavljanje in 
vrednotenje neformalno pridobljenega znanja od 2016 do 2022, ki je potekalo 8. 9. 2016 na 
Andragoškem centru Slovenije. 
 
2. Informiranje in promocija 
Svetovalci so sodelovali pri načrtovanju skupne promocijske aktivnosti in sodelovanju s 
ključnimi deležniki in podjetji. Preko telefona, elektronske pošte in osebno so kontaktirali 
podjetja, ki so jim predstavili  dejavnost informiranja in svetovanja. 
 
Širši javnosti so projekt predstavili na strokovnih dogodkih, ki so bili organizirani v tem času: na 
stojnicah v okviru Dnevov svetovalnih središč, v okviru Festivala za tretje življenjsko obdobje  v 
okviru OZRK Novo mesto in v okviru otvoritve športnega parka pri OŠ Dolenjske Toplice.  
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3. Izvajanje dejavnosti ISIO in UVNPZ 
 
Do 31. 12. 2016 so svetovalci konzorcija Osrednje JV regije v dejavnost informiranja in 
svetovanja vključili 109 svetovancev in opravili  219 individualnih svetovalnih razgovorov: 

 RIC Novo mesto: 45 svetovancev, 90 osebnih svetovalnih razgovorov; 

 CIK Trebnje: 23 svetovancev,  43 osebnih svetovalnih razgovorov; 

 GRM Novo mesto: 23 svetovancev, 47 osebnih svetovalnih razgovorov in 2 telefonski 
svetovanji; 

 Šolski center Novo mesto: 18 svetovancev, 37 osebnih svetovalnih razgovorov. 
 

 
217 svetovalnih razgovorov je bilo opravljenih pred vključitvijo svetovancev v različne oblike 
izobraževanj ali usposabljanj ter 2 svetovalna razgovora med potekom izobraževanja ali 
usposabljanja.  
 
 
4. Spremljanje in evalvacija 
V skladu s projektom so svetovalci spremljali svetovance po štirih tednih po zadnji svetovalni 
obravnavi. Tako so svetovalci v obdobju do konec decembra 2016 po štirih tednih spremljali 
82 svetovancev, od tega se jih je 79 že vključilo v različne oblike formalnega ali neformalnega 
izobraževanja: 

 RIC Novo mesto: 31 vključitev; 

 CIK Trebnje: 17 vključitev; 

 GRM Novo mesto: 13 vključitev; 

 Šolski center Novo mesto: 18 vključitev. 
 
Izvajanje projektnih aktivnosti so svetovalci spremljali sproti in z vodjo projekta sproti reševali 
aktualne težave, ki so se pojavljale tekom dela. Aktualne težave in predloge so svetovalci 
reševali tudi na sestankih strokovnega aktiva. 
 
 
5. Izpopolnjevanje in usposabljanje 
V obdobju od junija do konec decembra so potrdilo o opravljenem  

 Temeljnem usposabljanju vodij in svetovalcev v svetovalnih središčih ISIO pridobile tri 
svetovalke konzorcija: Katja Volf, Tanja Loparec in Kristina Jerič;  

 Usposabljanju za izvajanje postopka UVNPZ pridobile štiri svetovalke konzorcija: Katja 
Volf, Tanja Loparec, Kristina Jerič in Marjana Šporar; 

 Opravljenem usposabljanju za izvajanje metode P360 pridobili vodja projekta in dve 
svetovalki: Tina Strnad, Katja Volf in Kristina Jerič.  

 
 
Pripravili: 
Marjeta Gašperšič, Katja Volf 
Novo mesto, 28. 2. 2017 
 
 
 


