
Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi: 10. Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost; 
prednostne naložbe: 10. 1. Krepitev enake dostopnosti vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine v formalnem, neformalnem in priložnostnem okolju, izpopolnjevanje znanj, spretnosti in 
kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih možnosti učenja, vključno prek poklicnega usmerjanja in validiranja pridobljenih kompetenc; specifičnega cilja: 10. 1. 1. Izboljšanje kompetenc manj 
vključenih v vseživljenjsko učenje.

Logotip     /      OSNOVNI ZNAK   

Razvojno izobraževalni center Novo mesto

RAČUNALNIŠKI IN 
JEZIKOVNI TEČAJI 
ZA ZAPOSLENE

Vpišete se lahko v 
naslednje  računalniške tečaje:

• preseneti s kreativno in učinkovito 
predstavitvijo,  

• oblikuj inovativno brošuro, 
• obdelaj digitalno fotografijo, 
• izdelaj lastno video predstavitev

Jezikovne tečaje izvajamo na različnih stopnjah.

POKLIČITE NAS, PIŠITE NAM ALI NAS OBIŠČITE TER SE PRIJAVITE
Razvojno izobraževalni center Novo mesto;  Topliška cesta 2, 8000 Novo mesto, www.ric-nm.si 
t: 07 393 45 50; f: 07 393 45 67; e: ric@ric-nm.si
Vesna Čolič I e: vesna.colic@ric-nm.si I t: 05 90 75 712, 031 746 003
Marjeta Gašperšič I e: marjeta.gaspersic@ric-nm.si I t: 07 393 45 65, 041 555 870 

Vsi tečaji (50 ur) so BREZPLAČNI

LOKACIJA IZVEBE: RIC Novo mesto, ob zadostnem številu udeležencev lahko tudi na drugih lokacijah.

Veliko novega znanja, 
prijetno druženje v dobro 
opremljenih učilnicah 
ter odlični predavatelji 
zagotovljeni!

POGOJ ZA UDELEŽBO: Pogoj za udeležbo je, da ste zaposleni.

računalniška pismenost za odrasle

uredi, obdelaj in analiziraj 
podatke, uporabi funkcije (na 
osnovnem ali naprednem nivoju)

učinkovito oblikuj besedilo

• ustvari e-poštni naslov, 
• varno kupuj preko spleta, 
• uporabi e – banko in e-upravo, 
• pridobi digitalno potrdilo, 
• oblikuj besedilo in obdelaj podatke, 
• uporabi brezplačne računalniške 

programe za domačo rabo, 
• uporabi pametni telefon in družabna 

omrežja

VSTOPI V SVET 
RAČUNALNIŠTVA

DIGITALNA 
ZNANJA 

KREATIVNA DIGITALNA 
PREDSTAVITEV

Izkoristi možnosti, ki ti jih 
nudijo družabna omrežja :)

...in tečaje tujih jezikov:

govori, beri, piši v tujem jeziku

DRUGI TUJI JEZIKIANGLEŠČINA NEMŠČINA
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Razvojno izobraževalni center Novo mesto

BREZPLAČNO
pridobite    informacije o možnostih 

izobraževanja in učenja
vrednotenje 

»skritih« znanj
mapa 

dosežkov
osebni 

akcijski načrt

Svetovanje zaposlenim je namenjeno 
odkrivanju ciljev, ki jih želite doseči zaradi 
osebne ali karierne rasti ter seznanjanju 
z možnostmi vključitve v izobraževalne 
programe v okolju.       

PRIDITE OSEBNO, PIŠITE NAM, POKLIČITE NAS …
Razvojno izobraževalni center Novo mesto; Topliška cesta 2, 8000 Novo mesto

Svetovalna pisarna: 
Katja Volf I katja.volf@ric-nm.si I 05 907 57 13 in 040 439 745
svetovalno.sredisce@ric-nm.si

Projekt se izvaja do 31. 3. 2022 v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi: 10. Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo 
zaposljivost; prednostne naložbe: 10. 1. Krepitev enake dostopnosti vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine v formalnem, neformalnem in priložnostnem okolju, izpopolnjevanje znanj, spret-
nosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih možnosti učenja, vključno prek poklicnega usmerjanja in validiranja pridobljenih kompetenc; specifičnega cilja: 10. 1. 2. Izboljšanje kompetenc 
zaposlenih za zmanjšanje neskladij med usposobljenostjo in potrebami trga dela.

Svetovanje ter ugotavljanje in vrednotenje neformalno 
pridobljenih znanj poteka v prostorih Razvojno 
izobraževalnega centra Novo mesto. Po dogovoru 
pridemo tudi na vaše delovno mesto ali na drug kraj, 
ki vam ustreza. Vključitev v svetovanje je namenjeno 
zaposlenim in je brezplačno.

“Kadar si radoveden, najdeš mnogo zanimivih stvari.” (Walt Disney)

SVETOVANJE 
ZA OSEBNO 

IN KARIERNO 
NAPREDOVANJE

cilji

osebna rastkarierna rast

akcijski načrt

izobraževanje skrita znanja

BREZPLAČNO

140.000

20let

bo 
delalo še 
najmanj

250.000

10let

bo 
delalo še 
najmanj

oseb

Je spoznavanja resnice o sebi in 
drugih, kar vpliva na spremembo 
odnosa do vsega in vseh ter na 
kvaliteto vašega življenja.

Je aktivno delovanje posameznika 
za povečanje kompetentnosti na 
trgu dela, pridobivanje znanja ter 
načrtovanje in vodenje svoje kariere.

individualno srečanje

oseb


