
PRIDOBITE NOVO ZNANJE  

NA BREZPLAČNIH IZOBRAŽEVALNIH PROGRAMIH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V okviru projekta Pridobivanje temeljnih in poklicnih  kompetenc od 2016 do 2019 

Vas vabimo k vpisu v BREZPLAČNE IZOBRAŽEVALNE PROGRAME ZA ZAPOSLENE. 

 

RIC NOVO MESTO vsem zaposlenim in delodajalcem nudi programe iz področij: 

1. RAČUNALNIŠKO IN DIGITALNO OPISMENJEVANJE (Z Word-om v svet, Uporaba Excela v 

vsakdanjem življenju, Kreativna digitalna predstavitev, Digitalna znanja za prehod v informacijsko 

družbo, Računalniška pismenost za odrasle) 

2. TUJI JEZIKI ZA VEČJO MOBILNOST (angleščina in nemščina na različnih stopnjah) 

3. PROGRAMI PRIPRAV (Priprava na izpit iz slovenščine za osnovnem nivoju) 

4. DRUGI PROGRAMI ZA POKLICNI IN OSEBNI RAZVOJ (Dobra komunikacija – pot do uspeha, Zdravo 

živimo in se gibamo) 

 

Večina programov traja 50 ur. Udeleženci ob koncu dobijo potrdilo o zaključenem programu in 
pridobljenih kompetencah. Pokličite nas ali nas obiščite ter se prijavite! Programe izvajamo v naših 
predavalnicah, lahko pa tudi na drugih lokacijah. Pobudo za izobraževanje lahko podate svojem 
delodajalcu in brezplačno izobraževanje izvedemo pri vas. 

 

Naj učenje ob prijetnem druženju ter  odličnih predavateljih  za vas postane užitek. 

 

Zadovoljni udeleženec nas priporoča: 

» Po več kot dvajsetih letih sem ponovno sedel v »šolske klopi«, vendar tokrat na drugačen način – 

vpisal sem se v računalniški tečaj. Super predavateljica se je prilagajala potrebam in željam 

udeležencev tečaja. Preko druženja z novimi prijatelji sem osvojil potrebno računalniško znanje, pa še 

»spričevalo« sem dobil ob koncu. Zagotovo se bom vpisal še v kakšen program. Tokrat razmišljam o 

tujih jezikih…« Matjaž, 52 let 

 

 

Izboljšajte  

kompetence, ki jih 

potrebujete za 

osebni in karierni 

napredek! 

Pridobite novo 

znanje za večjo 

konkurenčnost 

na trgu dela! 

Vpišite se v 

BREZPLAČNE 

programe! 



 

 

 

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: 040 439 745 

 

 

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.  
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