
Kako lahko 

to 

dosežem?? 

Načrtujete spremembe na osebnem ali kariernem področju? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRIDITE NA KARIERNO SVETOVANJE…   
 

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. 

 

Vsaka nova pot se začne s prvim korakom. Dovolite, da ga naredimo skupaj. V svetovalnem središču za 

zaposlene vam pomagamo pri izdelavi osebnega akcijskega načrta in mape dosežkov ter pri 

ugotavljanju in vrednotenju vaših »skritih« znanj. Pri nas dobite tudi informacije o možnostih 

izobraževanja in učenja, ki so vam dostopne v ožjem in širšem okolju. Storitve svetovanja so 

brezplačne. 

 

Vzemite si čas zase ter za uresničitev svojih želja in ciljev. 

 

Naj vam bodo v spodbudo za obisk tudi mnenja zadovoljnih svetovancev: 

»Velikokrat pri kakšni odločitvi potrebujem spodbudo, da se premaknem naprej. Ravno takšno 

spodbudo sem dobila v svetovalnem središču za zaposlene, da sem se vpisala na izredni študij, po 

čemer sem imela željo že nekaj let, poguma pa ne. Danes sem vesela in ponosna nase, da sem se tako 

odločila in že delam načrte za po študiju.«  

neimenovana, 38 let 

 

»Za mnoge priložnosti brezplačnega izobraževanja in usposabljanja v lokalnem okolju sploh nisem 

vedel, dokler mi jih ni predstavila svetovalka, s pomočjo katere sem se vključil v neformalni program 

izobraževanja. Tako bom tudi lažje dosegel svoj karierni cilj.«  

Vili, 35 let 

 

»Najbolj me je navdušila tako imenovana »Mapa dosežkov«, ki mi jo je na prvem srečanju predstavila 

svetovalka in mi tudi svetovala, kako jo napolnim in uredim. V nadaljevanju sva skupaj iskali vsa moja 

»skrita« znanja, za katera sploh nisem vedela, da jih lahko uporabim pri nadaljnjem iskanju 

zaposlitve, saj sem zaposlena za določen čas. Naredili sva tudi e-portfolio, mapo dosežkov na spletu, 

in tako imam sedaj vse urejeno na enem mestu.«  

Barbara, 31 let 

 

Kaj si 

želim? 

Kaj znam? 



 »Čisto slučajno sem od hčerke izvedela za svetovalno središče Novo mesto, kjer zaposleni lahko 

dobimo različne nasvete. Na svetovanje sem se brez posebnih pričakovanj oglasila z vprašanjem o 

brezplačnih usposabljanjih, ki so ponujena na RIC-u ter so primerna moji starosti, da bi se malce bolj 

aktivirala. Odšla pa sem z akcijskim načrtom, ki sem ga oblikovala skupaj s svetovalko. Ta načrt me 

nekako obvezuje, da izpolnjujem obljube, ki sem jih zadala sama sebi in se tako bližam zastavljenemu 

cilju. V svetovalno središče za zaposlene se bom zagotovo še obrnila po nasvet.«  

Marjetka, 56 let 

 

Svetovanje je namenjeno zaposlenim in je brezplačno, ker ga za vas financirata Ministrstvo RS za izobraževanje 

znanost in šport ter Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. 

 

PRIDITE OSEBNO, PIŠITE NAM, POKLIČITE NAS … 

Razvojno izobraževalni center Novo mesto; Topliška cesta 2, 8000 Novo mesto, www.ric-nm.si 

Informacije o projektu: Marjeta Gašperšič, Marjeta.Gaspersic@ric-nm.si, 07 393 45 65 

Svetovalna pisarna: 

Katja Volf, katja.volf@ric-nm.si, 05 907 57 13 in 040 439 745 

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

 

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, 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. 
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