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Izkušnje na področju svetovanja odraslim 

▪ Svetovanje za vključitev v izobraževanje

▪ Izkušnje s področja ugotavljanja in 

vrednotenja neformalnega znanja (UVNPZ)

– od 2013

▪ Svetovanje odraslim 2015

▪ Svetovanje na področju nacionalnih poklicnih 

kvalifikacij, certifikatov

▪ Svetovanje ranljivim ciljnim skupinam



Prizadevanja za vzpostavitev 

svetovalnega središča

„V Beli krajini smo trdno odločeni,

da dobimo svetovalno središče, ki

si ga glede na veliko brezposelnost

in odmaknjenost od središč tudi

zaslužimo.“

Dol. list; 
26. 3. 2015

Vzpostavitev 

Svetovalnega središča 

Pokolpje 1. januar 2017



Svetovalna dejavnost od 2016 do 2022

Svetovalno središče Pokolpje

Svetovalna 

dejavnost ISIO 

od leta 2017
Svetovanje

od 2016 do 2022 

– za zaposlene

▪ isti koncept svetovanja

▪ dopolnjevanje v ciljnih skupinah

▪ skupne aktivnosti: strateško 

partnerstvo, presojanje in razvijanje 

kakovosti, strokovno izpopolnjevanje

▪ spremljanje svetovancev po 4 tednih in 

6 mesecih - svetovanje zaposlenim

Svetovanje

od 2016 do 2022 

– za zaposlene



Projekt Svetovanje od 2016 do 2022, Pokolpje

KONZORCIJSKA 

PARTNERJA
1. Zavod za izobraževanje in 

kulturo Črnomelj - ZIK

2. Ljudska univerza Kočevje - LUK

Ciljna skupina: zaposleni, obrtniki, kmetje, ne glede na starost in izobrazbo

Financerja projekta: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport        

Evropski socialni sklad.

Strokovni razvoj področja: Andragoški center Slovenije

Sredstva za delo 

1 svetovalke

Projektna pisarna



Vsebina svetovanja zaposlenim in kazalniki 

▪ Izobraževalni programi za dvig izobrazbe ravni

▪ Neformalno izobraževanje za delo ali programi za osebni   

razvoj

▪ Nacionalne poklicne kvalifikacije in drugi certifikati

▪ Premagovanje učnih in drugih težav, povezanih z  

izobraževanjem

▪ Načrtovanje in spremljanje izobraževalne poti 

▪ Veščine iskanja zaposlitve

▪ Ugotavljanje in vrednotenje neformalno pridobljenega znanja 

Delež uspešno 

zaključenih 

svetovanj 

najmanj 75 %

Kazalnik 

720 svetovancev



Svetovalna obravnava Število

svetovancev

Delež

Prvo srečanje - svetovalna obravnava 653 87,2 %

Prvo srečanje – vrednotenje neformalnih

znanj (UVNPZ)

95 12,7 %

Prvo srečanje za konzorcij skupaj 748 100 %

Vseh obravnav:1083

Ponovne obravnave: 31 %

UVNPZ: 18,6 % 

Svetovalne obravnave na ravni konzorcija

Vir napotitve:

delodajalec: 44 %

Svetovanje:

pred: 88 %

osebno: 87 %

za delo: 47 %

Sodelovanje

z delodajalci



Svetovanci na ravni konzorcija

Spol: M 45 %

Ž 55 %

Starost: 

30-40 let: 46 %

45-54: 35 %

Izobrazba: 

OŠ: 8 %

srednja: 68 %

Ranljive skupine (35 %): 

248 priseljencev (93 %) 



Kazalniki rezultata: Število: Delež

vključitev v programe za dvig izobrazbene ravni 16 2,3 %

vključitev v programe za pridobitev splošnih kompetenc

(javnoveljavni)

33 4,7 %

vključitev v programe za pridobitev splošnih in poklicnih

kompetenc

498 70,8 %

vključitev v postopke za pridobitev NPK/TPK 26 3,7 %

vključitev v postopke pridobivanja drugih certifikatov 130 18,5 %

Konzorcij skupaj: 703 100 %

Doseženi kazalniki rezultata na ravni konzorcija

Manjkajoči kazalniki v projektu: nova zaposlitev – veščine iskanja zaposlitve, 

sofinanciranje šolnin, UVNPZ – napredovanje na delovnem mestu, kariera, osebna rast



Skupne aktivnosti v Svetovalnem središču Pokolpje

▪ Vzpostavitev sodelovanja s strateškimi partnerji   

(letni načrt dela, poročilo o delu, ugotavljanje potreb,              

motivacija udeležencev,  promocijske aktivnosti)

▪ Sodelovanje z deležniki v okolju (delodajalci, društva, 

zavodi, svetovalne in mobilne točke)

▪ Promocija dejavnosti svetovanja (spletna stran, FB, 

zgibanke, mediji, predstavitve, TVU, Parada učenja, 

Dnevi slovenskih svetovalnih središč, Festival zaTE, 

organizacija dogodkov z deležniki v okolju)

▪ Presojanje in razvijanje kakovosti (po modelu POKI, 

izvajanje samoevalvacije)

▪ Strokovno spopolnjevanje svetovalk - ACS



Timsko delo, 

izmenjava znanj

Strokovno 

izpopolnjevanje

Spremljanje 

kakovosti dela

Partnersko sodelovanje v projektu

Promocija 

svetovanja



Svetovanje odraslim – kako naprej?


