
 

Poročilo o izvedbi 9. regijskega Festivala zaTE 
 

 

9. regijski Festival zaTE je potekal v tednu od 10. do 13. novembra 2020.  

Organizatorji regijskega festivala, Razvojno izobraževalni center Novo mesto (RIC Novo mesto) in 

Zavod RS za zaposlovanje Območna enota Novo mesto (ZRSZ OE Novo mesto), smo s sodelovanjem 

javnih zavodov za izobraževanje odraslih v regiji, Zavod za izobraževanje in kulturo Črnomelj (ZIK 

Črnomelj), Center za izobraževanje in kulturo Trebnje (CIK Trebnje) in Ljudska univerza Kočevje (LU 

Kočevje), pripravili številne spletne aktivnosti za prebivalce regije. Udeležba na dogodkih festivala je 

bila brezplačna, saj sta dejavnost sofinancirala Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport in 

Evropski socialni sklad. Iskalcem zaposlitve, zaposlenim, delodajalcem, podjetnikom in drugim ciljnim 

skupinam so bile ponujene informacije o svetovalnih in izobraževalnih možnosti v naši regiji, 

podkrepljene s konkretnimi praktičnimi e-dogodki. S festivalom smo sledili osnovnemu namenu 

festivala od leta 2011, ki je vplivati na zavedanje ljudi o pomenu lastne aktivnosti pri izobraževalnem, 

kariernem in osebnem razvoju, poudariti pomen sodelovanja in povezovanja ter spodbuditi mreženje 

in sodelovanje med odločevalci, gospodarstvom in izobraževanjem za čim boljši razvoj mehkih veščin 

odraslih in učinkovitejši gospodarski razvoj regije. 

Festival je zaradi izrednih razmer in ukrepov vlade za zajezitev širjenja virusa COVID-19 tokrat potekal 

virtualno in bil sestavljen iz strokovnih e-dogodkov za splošno in strokovno javnost, e-svetovalnih 

kotičkov, e-delavnic in predstavitvenih filmčkov strokovnih partnerjev (namesto vsakoletnega 

sejemskega dela).  

 

Kljub drugačni situaciji se je našemu povabilu k sodelovanju odzvalo 14 različnih organizacij, 33 

strokovnjakov pa je sodelovalo pri izvedbi 22 e-dogodkov, ki so iskalcem zaposlitve, zaposlenim, 

delodajalcem, podjetnikom in drugim ciljnim skupinam ponujali uporabna znanja za izboljšanje 

zaposlitvenih možnosti, zaposlenim in drugim pa zanimive vsebine za nadaljnji razvoj kariere in 

osebni razvoj.  

 

E-dogodki so bili motivacijske narave za uspešnejše razvijanje poklicnih, socialnih in osebnih 

kompetenc, namenjeni pa so bili tudi informiranju o aktualnem stanju na trgu dela in področju 

izobraževanja za lažje prilagajanje trenutnim razmeram v našem okolju. 

  

Na letošnjem festivalu smo beležili 841 udeležencev festivalskih dogodkov, od tega je bilo 655 

udeležencev na skupinskih dogodkih, 186 posameznikom pa smo nudili individualno svetovalno 

podporo pred in ob vključevanju v festivalske dogodke. Sami dogodki so bili po vsebini, organizaciji 

in izvajalcih na lestvici od 1 do 5 ocenjeni s povprečno oceno 4,64. 

 

Promocijske aktivnosti so potekale od 5. oktobra 2020 z e-letaki, e-programom, objavami na spletu in 

elektronskimi sporočili preko družbenih omrežij, z objavami na Radiu Krka, z oglaševanjem v prilogi 

časopisa Dolenjski list – Živa, preko mreže kontaktov strokovnih delavcev v organizaciji za 

izobraževanje odraslih, preko Regijske mreže Dolenjska v sodelovanju z Zvezo svobodnih sindikatov 

Slovenije, preko strateških partnerstev svetovalnih središč in preko soorganizatorja festivala Zavoda 

RS za zaposlovanje, ki je 1970 osebam posredoval e-maile ali SMS sporočila. Svetovalke zaposlitve in 

svetovalke v izobraževanju odraslih pa so ob rednem svetovalnem delu stranke dodatno motivirale 

za udeležbo festivala. 

 



 

RIC Novo mesto in ZRSZ OE Novo mesto sta sodelovala pri izvedbi 3 strokovnih e-dogodkov, 1 

dogodku za ciljno skupino brezposelnih, brezplačnem online testiranju angleščine, 4 svetovalnih e-

kotičkov v času trajanja festivala in svetovalni podpori vsem potencialnim udeležencem ob vključitvi 

v aktivnosti festivala. Skupaj sta zabeležila 189 obiskov dogodkov in 92 posameznikom nudila 

svetovalno podporo. Udeleženci dogodkov so s povprečno oceno 4,59 na lestvici od 1 do 5 ocenili 

organizacijo, vsebino in izvajalce dogodkov regijskega festivala. Več o vsebinah posameznih 

izvedenih dogodkov najdete na spletni strani regijskega festivala https://www.ric-

nm.si/si/projekti/regijski/9-regijski-festival/.  

 

ZIK Črnomelj  je skupaj s Podjetniškim inkubatorjem Bela krajina, podjetjem Adria Dom, Srednjo šolo 

Črnomelj in Centrom za krepitev zdravja, Zdravstvenim domom Črnomelj organiziral 9 online delavnic, 

ki jih je skupaj spletno obiskalo 287 udeležencev. Ob tem je ZIK Črnomelj nudil svetovalno podporo 

38 udeležencem , glede izbire delavnic, spletne prijave in tehnične pomoči za online izobraževanje. 

Delavnice so bile namenjene različnim ciljnim skupinam, tako zaposlenim kot brezposelnim, 

udeležencem izobraževanja odraslih, srednješolcem, upokojencem in priseljencem. Ponujene so bile 

online delavnice o veščinah iskanja zaposlitve (europass, zaposlitveni razgovor), učenju slovenščine, 

skrbi za zdravje, ocenjevanju spretnosti na podlagi spletnega vprašalnika SVOS, oblikovanju ciljev za 

uspešno načrtovanje kariere, usposabljanje učiteljev za uporabo aplikacije MS Teams v izobraževalne 

namene in delavnica s področja uporabe LinkedIna za kariero in posel. Povprečno ocena izvedenih 

delavnic je bila  4,53,  na lestvici od 1 do 5 so udeleženci ocenili organizacijo, vsebino in izvajalce 

dogodkov regijskega festivala. Več o vsebinah posameznih izvedenih dogodkov najdete na spletni 

strani: https://www.zik-crnomelj.eu/sl/svetovanje-in-podpora-ucenju/svetovanje-udelezencem/9-

regijski-festival-zate/. 

 

CIK Trebnje je sodeloval pri izvedbi 4 online delavnic, ki so bile namenjene vsem, ki vstopajo na trg 

dela oz. iščejo zaposlitev ali razmišljajo o menjavi zaposlitve in želijo načrtovati ter usmerjati razvoj 

kariere tako na poklicnem kot tudi osebnem področju. V času trajanja festivala smo omogočili 

udeležencem svetovalne kotičke na daljavo, najbolj so se posluževali svetovanja po telefonu, kjer so 

pridobili uporabne informacije s področja načrtovanja in razvoja kariere, razvijanja veščin iskanja 

zaposlitve, s področja izobraževanja, jih seznanili z možnostjo ugotavljanja in vrednotenja neformalno 

pridobljenih znanj zaradi večje zaposljivosti in prilagodljivosti na trgu dela. Svetovalni kotički na 

daljavo so se izkazali kot odlična dopolnitev izvedenim delavnicam. Na podlagi informacij, ki so jih 

udeleženci prejeli na delavnicah, se jih je veliko odločilo tudi za individualno svetovanje na daljavo, 

nekaj že v času trajanja festivala, z večino pa smo dogovorili termine po festivalu, saj so se želeli 

udeležiti še drugih dogodkov. Ker je ves program festivala potekal virtualno, smo vsem udeležencem 

nudili tudi pomoč pri vključitvi na dogodke, veliko udeležencev je še posebej izpostavilo pripravljena 

»navodila za uporabo ZOOM spletnega orodja na računalniku in pametnem telefonu«, saj so se prvič 

srečali z učenjem na daljavo. Od 10. do 13. 11. 2020 se je delavnic udeležilo 64 udeležencev, 

individualnih svetovalnih storitev se je udeležilo 5 udeležencev in 25-im obiskovalcem pa smo nudili 

podporne aktivnosti v času festivala na našem centru. Udeleženci so s povprečno oceno 4,8 na lestvici 

od 1 do 5 ocenili organizacijo, vsebino in izvajalce dogodkov regijskega festivala na našem centru. 

Več o vsebinah posameznih dogodkov najdete na spletni strani CIK Trebnje: https://ciktrebnje.si/wp-

content/uploads/2018/03/regijski-festival-1.pdf.  

 

LU Kočevje je organizirala in izvedla 3 strokovne e-dogodke, in sicer za splošno javnost predavanje 

Zgodovina Kočevske, dogodek Kako oblikovati dober prvi vtis pred delodajalcem, namenjen 

brezposelnim udeležencem, študentom in dijakom ter dogodek Moj KUL CV za ciljno javnost 
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srednješolcev. V treh dogodkih smo zabeležili skupaj 110 obiskovalcev, ki so s povprečno oceno 4,72 

na lestvici od 1 do 5 ocenili organizacijo, vsebino in izvajalce dogodkov regijskega festivala. V času 

festivala je potekal tudi Svetovalni kotiček LU Kočevje, namenjen podpori, svetovanju in informiranju 

udeležencev, storitev se je poslužilo 31 udeležencev. O posameznih izvedenih dogodkih si lahko več 

ogledate na spletni strani LU Kočevje: http://www.lu-kocevje.si/v-kocevje-prihaja-9-regijski-festival-

zate/. 

 

 

Poročilo so pripravile: Brigita Herženjak, Tatjana Muhič, Irena Bohte, Kristina Jerič, Urška Brinjevec 

November 2020 

 

Aktivnosti regijskega Festivala so bile sofinancirane v okviru: 

• Pogodbe z Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport o sofinanciranju dejavnosti 

informiranja in svetovanja v izobraževanju odraslih v letu 2020, 

• Projekta DIS (Dejavnost informiranja in svetovanja ter ugotavljanja in vrednotenja neformalno 

pridobljenega znanja od 2016 do 2022), ki 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, spretnosti 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. 

• Projekta PTPK (Pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc od 2018 do 2022), ki je 

sofinanciran 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. Izboljšanje enakega dostopa do vseživljenjskega učenja za vse 

starostne skupine v formalnih,  neformalnih in priložnostnih oblikah učenja, posodobitev znanja, 

spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih oblik učenja, tudi s poklicnim 

svetovanjem in potrjevanjem pridobljenih kompetenc; specifičnega cilja: 10. 1. 1. Izboljšanje 

kompetenc manj vključenih v vseživljenjsko učenje. 

• Projekta VNRC (Večnamenski romski center Novo mesto), ki ga delno sofinancirata Ministrstvo za 

delo, družine, socialne zadeve in enake možnosti in Evropski socialni sklad (www.eu-skladi.si). 

Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v 

obdobju 2014 - 2020, 9. prednostne osi: Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine, 

9.1 prednostne naložbe: Aktivno vključevanje, vključno s spodbujanjem enakih možnosti in 

dejavnega sodelovanja ter izboljšanje zaposljivosti, 9.1.2 specifičnega cilja: Opolnomočenje 

ciljnih skupin za približevanje trgu dela. 

• Projekta VNRC (Večnamenski romski center Novo mesto), ki ga delno sofinancirata Ministrstvo za 

delo, družine, socialne zadeve in enake možnosti in Evropski socialni sklad (www.eu-skladi.si). 

Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v 

obdobju 2014 - 2020, 9. prednostne osi: Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine, 

9.1 prednostne naložbe: Aktivno vključevanje, vključno s spodbujanjem enakih možnosti in 

dejavnega sodelovanja ter izboljšanje zaposljivosti, 9.1.2 specifičnega cilja: Opolnomočenje 

ciljnih skupin za približevanje trgu dela. 

• Projekta Socialna aktivacija (Aktiviraj se v Novem mestu in Črnomlju), ki se izvaja v okviru 

Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, 9. 
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prednostne osi »Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine«, 9.1 prednostne naložbe 

»Aktivno vključevanje, vključno s spodbujanjem enakih možnosti in dejavnega sodelovanja ter 

izboljšanje zaposljivosti«, 9.1.2 specifičnega cilja »Opolnomočenje ciljnih skupin za približevanje 

trgu dela«. 

• Projekta VšečKAM in GREM – Karierni center za mlade, ki ga delno sofinancirata Ministrstvo za 

delo, družine, socialne zadeve in enake možnosti in Evropski socialni sklad. Operacija se izvaja 

znotraj Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, 

10. prednostne osi: Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost, 10.1 

prednostne naložbe: Izboljšanje enakega dostopa do vseživljenjskega učenja za vse starostne 

skupine pri formalnih, neformalnih in priložnostnih oblikah učenja, posodobitev znanja, spretnosti 

in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih oblik učenja, tudi s poklicnim svetovanjem in 

potrjevanjem pridobljenih kompetenc, 10.1.3. specifičnega cilja: Spodbujanje prožnih oblik učenja 

ter podpora kakovostni karierni orientaciji za šolajočo se mladino na vseh ravneh izobraževalnega 

sistema. 

 
 

  

 


