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Ime projekta:  
(uradno; v primeru 
mednarodnih projektov 
AN in SL ime) 

6. regijski festival zaTE – znanje aktivira te! 

Obdobje izvajanja: 27. – 29.9. 2017 

Vrednost projekta:  Festival se je odvijal znotraj dejavnosti Svetovalnega središča Novo mesto v 
okviru Dnevov svetovalnih središč, projekta Dejavnost informiranja in 
svetovanja ter ugotavljanja in vrednotenja neformalno pridobljenega znanja od 
2016 do 2022 ter projekta Pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc od 
2016 do 2019.  

Vrednost RIC-
evega deleža: 

/ 

Številka pogodbe/ 
referenčna številka  

/ 

Financer(ji):  
(navesti uradne nazive) 

ESS in MIZŠ 
Pokrovitelj festivala je bil župan MO Novo mesto, mag. Gregor Macedoni. 
Izvedbo festivala  so omogočale vse sodelujoče organizacije 
 

Partnerji: 
(navesti uradne 
partnerje) 

 
1. Adecco H.R. d. o. o., Poslovna enota Novo mesto 
2. Adria Dom d. o. o. 
3. Akrapovič, d. d. 
4. Andragoški center Slovenije 
5. Center za izobraževanje in kulturo Trebnje 
6. CPI, Center za poklicno izobraževanje 
7. Dana d.o.o 

8. Društvo za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto 
9. Fakulteta za industrijski inženiring Novo mesto  
10. Grm Novo mesto, Center biotehnike in turizma 
11. Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto 
12. Ljudska univerza Kočevje 
13. MO Novo mesto 
14. Podjetniški inkubator Kočevje 
15. Razvojni center Kočevje-Ribnica d. o. o. 
16. Razvojni center Novo mesto d.o.o. 
17. Razvojno informacijski center Bela krajina 
18. Razvojno izobraževalni center Novo mesto 
19. REM d.o.o 
20. Šolski center Novo mesto 
21. Tea Petančič s. p. 
22. Terapevtsko in osebno svetovanje Suzana Uršič, s. p. 

23. Tomplast, d. o. o. 
24. TPV d.d. 
25. Visoka šola za upravljanje podeželja Grm Novo mesto 
26. Visokošolsko središče Novo mesto, Fakulteta za tehnologije in 

sisteme 
27. Visokošolsko središče Novo mesto, Fakulteta za upravljanje, 

poslovanje in informatiko 
28. Visokošolsko središče Novo mesto, Fakulteta za zdravstvene vede 
29. Zavod Cerber 
30. Zavod igrivi svet 
31. Zavod RS za zaposlovanje (OS Novo mesto, OS Ljubljana, Centralna 

služba, EURES) 
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32. Zavod za izobraževanje in kulturo Črnomelj 
 

Ciljna skupina:  Brezposelni, zaposleni, strokovna javnost, druga splošna javnost 

Povzetek 
projektnih 
aktivnosti 
1. izhodišče, namen, cilji 

V tednu od 27. do 29. septembra 2017 se je v naših prostorih odvijal 6. regijski 
Festival zaTE. Dosedanja organizatorja regijskega festivala, RIC Novo mesto in 
Zavod RS za zaposlovanje OS Novo mesto sta letos k sodelovanju povabila javne 
zavode za izobraževanje odraslih v regiji, ki smo skupaj pripravili bogato 
ponudbo aktivnosti za prebivalce regije.  Letos smo tako prvič ponujali 
izobraževalne možnosti hkrati na 4 lokacijah v regiji – v Novem mestu, Črnomlju, 
Kočevju in v Trebnjem. S festivalom želimo poudariti pomen sodelovanja in 
povezovanja ter spodbuditi mreženje in sodelovanje med odločevalci, 
gospodarstvom in izobraževanjem za čim boljši razvoj spretnosti odraslih in 
učinkovitejši gospodarski razvoj regije. 

Program festivala je bil v skladu s splošnimi izhodišči festivala sestavljen iz: 
- delavnic,  
- informiranja in svetovanja v svetovalnem kotičku,  
- stojnic znanja (sejma), 
- hitrih zmenkov z delodajalci ter 
- strokovnega dogodka.  

 
2. ključne aktivnosti 
(kratek opis) 

33 sodelujočih organizacij je pripravilo bogat tridnevni program.  Več kot 60 
strokovnjakov je izvedlo 51 delavnic, ki so predvsem iskalcem zaposlitve 
ponujale uporabna znanja za izboljšanje zaposlitvenih možnosti in za aktivnejše 
življenje v prihodnosti. V delavnicah so bili predstavljeni predvsem inovativni 
pristopi pri iskanju zaposlitve in različna uporabna znanja. Poudarek je bil na 
pridobitvi kompetenc za trg dela, poklic ali osebnostni razvoj ter znanju, 
pomembnem za pričetek lastne samostojne poti in iskanje priložnosti za delo v 
tujini.  

 
Na letošnjem festivalu smo beležili preko 1000 obiskov festivalskih dogodkov 
na vseh lokacijah.  
 
Prvi dan festivala smo zabeležili 682 udeležencev delavnic/dogodkov (od tega 
389 v Novem mestu, 87 v Trebnjem, 134 v Črnomlju ter 72 v Kočevju). Delavnic 
so se udeležili predvsem iskalci zaposlitve, ki so pridobili aktualne informacije 
o trgu dela ter obogatili svoje znanje tako na poklicnem področju kot tudi 
osebnem.   
 
Drugi dan festivala so bili na posvetu z delodajalci predstavljeni podporni 
ukrepi za delodajalce, ki jih omogoča Zavod za zaposlovanje in brezplačne 
možnosti izobraževanja, svetovanja in usposabljanja za zaposlene, ki jih 
omogočajo RIC Novo mesto, CIK Trebnje in ZIK Črnomelj. Dobre prakse skrbi za 

razvoj kadrov sta predstavila podjetja Adria Dom d. o. o. in Tomplast d. o. o. 
Damjana Košir iz Zavoda za zaposlovanje  je predstavila raziskavo o položaju 
starejših na trgu dela, mag. Jasmina Mirčeva iz Andragoškega centra Slovenije 
pa je predstavila ugotovitve raziskave o spretnostih odraslih PIAAC. Zabeležili 
smo 40 udeležencev.  
Tretji dan se je povabilu na »mini zaposlitveni sejem«, ki je potekal v prostorih 
Zavoda za zaposlovanje, OS Novo mesto, odzvalo 62 iskalcev zaposlitve. Isti dan 
smo na stojnicah znanja informirali o možnostih izobraževanja in učenja v 
okolju. Ocenjujemo, da so Stojnice znanja, ki so potekale tretji dan festivala, na 
3 lokacijah v regiji (Qlandija Novo mesto, Tržnica Kočevje ter TPC Črnomelj) 
pritegnile okvirno 250 udeležencev.  
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Rezultati (vključno s 

strateškimi cilji) 

S svojimi vsebinami prispeva festival tudi k uresničevanju ciljev Regionalnega 
razvojnega programa JV regije Slovenije, to je k zmanjšanju izobrazbenega 
primanjkljaja v regiji, k spodbujanju delodajalcev, da vlagajo v razvoj človeških 
virov oz. širijo znanja v okviru podjetij, k spodbujanju interesa in zagotavljanju 
možnosti za vseživljenjsko učenje ter k večji fleksibilnost trga delovne sile. 
 

Učinki (vključno s 

strateškimi cilji)* 

Regijski festival prispeva h krepitvi in dvigu dvig ključnih kompetenc 
brezposelnih, pridobivanju veščin za izboljšanje zaposlitvenih možnosti ter 
kompetenc za aktivnejše življenje v prihodnosti in posledično brezposelnim 
pomaga pri iskanju zaposlitve.  
Z doseganjem visoke stopnje zadovoljstva udeležencev z dogodki, ki jih 
organiziramo, in povratna ocena o zadovoljstvu zunanjih sodelavcev (partnerjev 
in izvajalcev) s sodelovanjem z zavodom prispeva k sledenju strateških ciljev 

RIC-a. 

Pregled 
izobraževalnih 
aktivnosti projekta  

 
Program Število 

skupin 
Število 
ur 

Število 
udeležencev - 
skupno 

Število 
udeležencev – 
MO NM  

6. Regijski festival zaTE ***55  **300  1000 *750  

* ocena udeležencev na vseh 4 lokacijah (cca 75% iz MO NM) 

**ocena št. neposredno izvedenih ur aktivnosti festivala, brez ur za organizacijo festivala 
*** število delavnic  

  

Evalvacija 
(udeleženci, izvajalci, 
naročniki, partnerji) 

Rezultati kažejo, da so bili tako izvajalci dogodkov, sodelujoče organizacije kot 
tudi udeleženci festivala zadovoljni z dogodki festivala. Povprečna ocena s 
strani izvajalcev je bila 4,4, s strani udeležencev dogodkov pa 4,5, s strani 
udeležencev posveta pa 4,93. Na splošno je bil odziv na program festivala 
pozitiven in spodbuden. Ponujene vsebine so tako z vidika izvajalcev kot 

udeležencev ocenjene kot primerne, strokovne, konkretne, izpostavili so tudi 
pomen vsebin festivala z vidika celostnega pristopa k opolnomočenju 
posameznikov. Tudi sam način prenosa znanj – v obliki delavnic - je sprejet zelo 
pozitivno, saj še bolj spodbuja sodelovanje udeležencev in njihovo lastno 
aktivacijo, kar je tudi glavni namen festivala.  

Zaključek s 
predlogi za 
izboljšanje in 
zagotavljanje 
trajnosti projektnih 
rezultatov 

Kljub pozitivnim povratnim informacijam s strani udeležencev, sodelujočih 
izvajalcev in organizacij ter zaposlenih v RICu, smo zaznali posamezne šibke 
točke, predvsem v povezavi z organizacijo in promocijo festivala, čemur bomo 
prihodnje leto posvetili še več pozornosti.   

Gradiva projekta 
(navedba z naslovom in 
opisom) 

/ 

Vodja projekta Tina Strnad 

Koordinator 
projekta (če je 

imenovan) 

/ 

Povezava do gradiv  
(na internetu in 
intranetu) 
in spletne strani 

http://www.ric-nm.si/si/projekti/regijski/regijski-festival-zate/ 
http://www.ric-
nm.si/media/objave/dokumenti/2017/Festival_zaTE_2017___zlozenka.pdf 
 

 Dodatne informacije o projektu dobite na ric@ric-nm.si.  

Galerija (največ 5 

fotografij) 
         

http://www.ric-nm.si/si/projekti/regijski/regijski-festival-zate/
http://www.ric-nm.si/media/objave/dokumenti/2017/Festival_zaTE_2017___zlozenka.pdf
http://www.ric-nm.si/media/objave/dokumenti/2017/Festival_zaTE_2017___zlozenka.pdf
mailto:ric@ric-nm.si
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Delavnica Priprava na hitre zmenke 
 

 
Delavnica Moja kariera, moja odgovornost 
 

 
Strokovni posvet 

 

 
Razstava ter delavnica Medukulturne kompetence 
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Stojnice znanja, Qlandija  

  
 


