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Namen Zavoda Nefiks je mladim in mladin-
skim organizacijam pomagati pri beleženju, 
predstavljanju in promoviranju neformalno 
pridobljenega znanja in kompetenc ter razvoj 
zaposljivosti mladih. Zavod si prizadeva za 
čim širše izvajanje načrtnih učnih in poklicnih 
orientacij med mladimi in iz tega izhajajočih 
njihovih kariernih orientacij.

Glavna načela, ki jim Zavod Nefiks pri 
svojih aktivnostih sledi so: 

• aktivna participacija mladih
• prevzemanje odgovornosti
• timsko delo
• karierni razvoj
• odprtost za (neformalno) učenje.

Cilj zavoda je vključevanje, prepoz-
navanje in upoštevanje mladinskega, ter 
prostovoljnega dela med drugim tudi v 
sistemih formalnega izobraževanja, pri na-
cionalnih poklicnih kvalifikacijah, pri sistemih 
štipendiranja in pri zaposlovanju. Zavod se 
bo zavzemal za priznavanje takšnega dela in 
tam pridobljenega znanja kot oblike obveznih 
praks pri izobraževanju, kot dokazila o prido-
bljenih potrebnih izkušenj ali kot okoliščino, 

ki prinaša prednosti pri javnih razpisih ali pri 
zaposlovanju.

Za dosego svojega namen in ciljev 
zavod izvaja različne promocijske dejavnosti 
neformalno pridobljenega znanja in organizira 
različne izobraževalne dogodke, kot so tečaji, 
seminarji ali delavnice z namenom dviga kom-
petenc in spodbujanja podjetništva pri mladih. 
Na področjih svojega dela se zavod ukvarja 
tudi z založniško dejavnostjo in izdajanjem 
medijev.

Za mlade Zavod tudi sam izvaja različne 
prostočasne dejavnosti in prireja različne 
kulturne prireditve, s čimer prispeva tudi h 
kulturnemu udejstvovanju mladih.

Zavod pripravlja tudi različne strokovne 
podlage za obstoj in vključitev že obstoječega 
sistema »Nefiks« v različne strukture delo-
vanja družbe in v predpise ter nastopa v 
vlogi sogovornika z lokalnimi, nacionalnimi 
in mednarodnimi javnimi inštitucijami pri 
urejanju, beleženju in priznavanju neformalno 
pridobljenega znanja.

Zavod mladim in mladinskim organi-
zacijam nudi ustrezno strokovno podporo 
pri beleženju in evidentiranju neformalnega 
učenja in učinkov mladinskega dela, z na-
menom njegovega priznanja v širši družbi. Za-
vod mladim prav tako omogoča predstavitve 
njihovih izkušenj preko lastnih spletnih 
portalov in jim tako pomaga pri pridobitvi 
ustrezne zaposlitve.

Zavod Nefiks je del mreže MINVOS 
(Mreža izobraževalnih nevladnih organizacij 
Slovenije). Namen mreže MINVOS je povezati 
nevladen sektor s področja izobraževanja 
in usposabljanja in pripomoči k trajnostni 
okrepitvi le tega ter voditi konstruktiven civilni 
dialog usmerjen v dobrobit povezati nevlad-
nega sektorja s področja izobraževanja in 
usposabljanja ter družbe.

NAMEN
ZAVODA 
NEFIKS
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ORODJE ZA 
BELEŽENJE 
NEFORMALO 
PRIDOBLJENEGA 
ZNANJA
IDEJA NEFIKSA, KOT ORODJA 
ZA BELEŽENJE (IN POSLEDIČNO 
PRIZNAVANJE) NEFORMALNO 
PRIDOBLJENEGA ZNANJA

Ideja Nefiksa, kot orodja za beleženje (in 
posledično priznavanje) neformalno pridobljen-
ega znanja je nastala kot partnerski projekt 
mladinske organizacije Društva mladinski ceh 
in Urada RS za mladino, zdaj pa deluje pod 
okriljem Zavoda Nefiks. 

Ideja je zrasla iz zavesti, da:

• se mladi učijo v različnih življenjskih  
situacijah

• pri tem pridobivajo dragocene   
življenjske izkušnje (kompetence)

• ki so fleksibilno prenosljive (v   
zaposlitev, nadaljnje izobraževanje,  
priznavanje izkušenj …)

   NEFIKS
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zato je to znanje (kompetence) nujno:

• zabeležiti, na način, ki bo primeren  
tako za potrebe nadaljnjega   
izobraževanja, kakor tudi za   
potrebe zaposlovanja.

Tako se je vzpostavil sistem, ki:

• sistematično, smiselno    
in natančno beleži in zapisuje   
kompetence mladega posameznika  
na enem mestu – omogoča tudi   
izpis Europass življenjepisa;

• sledi trendom na ravni EU   
(Europass, Youthpass) in doma (pravilniki 
za priznavanje neformalno pridobljenega 
znanja na fakultetah);

• je spoštovan in cenjen tako doma 

(priporočilo kot možno orodje za 
priznavanje neformalno pridobljenega 
znanja  mu je dala Univerza v Ljubljani), 
kakor tudi v tujini (flamski sistem Oskar 
za priznavanje neformalnega znanja je 
zasnovan na izsledkih Nefiksa);

• in se v skladu z najnovejšimi teoretičnimi 
spoznanji in potrebami na trgu dela in v 
izobraževanju smiselno nadgrajuje.

Z vidika posameznika pa: 
• je enostaven za uporabo, elektronska 

verzija pa je brezplačno dostopna vsem;
• mladega človeka motivira k učenju, 

udejstvovanju in razvoju vedno novih 
kompetenc;

• mlademu človeku omogoča celovit 
pregled nad lastnimi kompetencami,

 NEFIKS
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ter posledično načrtovanje kariere – učno 
poklicne karierne orientacije, osebnostne rasti;
• predstavlja orodje, ki mlademu človeku 

pomaga opisati in samo oceniti vrednost 
svojega znanja.

Indeks je nastal po skandinavskem modelu in 
je bil na podlagi analize in izkušenj snovalcev 
prilagojen in implementiran v slovenski 
mladinski prostor. Na nacionalni ravni še 
vedno ni primerljivega orodja, ki bi lahko tako 
celostno in ob enem parcialno predstavil vse 
neformalno pridobljeno znanje posameznika.

Indeks je smiselno razdeljen na šest tematskih 
področij:
• Pridobivanje znanj z aktivnim 

državljanstvom in odgovornim delom na 
projektih

• Pridobivanje znanj z delom (delo preko 
študentskih servisov)

• Pridobivanje znanj v organiziranih oblikah 
izobraževanja (tečaji in seminarji)

• Pridobivanje znanj na taborih in s 
prostovoljnim delom

• Pridobivanje izkušenj v tujini
• Ostali načini pridobivanje znanj

Tematska področja so obširna in prilagojena 
slovenskemu mladinskemu prostoru in 
udejstvovanju v njem in sicer tako, da 
smiselno pokrijejo vsa področja udejstvovanja 
mladih; tako pri delu, kakor tudi pri prostem 
času in učenju.  Posameznik tako lahko vanj 
smiselno zabeleži prav vse kompetence, ki jih 
ima ter jih predstavi tudi drugim. 

Obstaja v dveh različnih verzijah:
• Knjižica Nefiks
• E-Nefiks, ki je brezplačno dostopen vsem 

uporabnikom na podpornem portalu 
www.talentiran.si, vanj pa je vključeno že 
preko 16.000 uporabnikov. 

Ko neko aktivnost zapišemo, nam jo potrdi 
izvajalec izobraževanja ali pa delodajalec. 
V knjižici je potem to potrjeno z žigom 
in podpisom, medtem ko je v e-obliki to 

elektronska potrditev, na kateri se izpiše 
uradni mail kontaktne osebe in IP računalnika, 
s katerega je vpis potrjen.

Pri vpisovanju aktivnosti je zlasti pomembno, 
da se potrudimo in ustrezno opišemo 
pridobljene kompetence, saj je le to tisto, kar 
delodajalce najbolj zanima. Ne zanima jih 
toliko, kaj je posameznik delal - čeravno je tudi 
to lahko zanimivo, ampak, kaj od tega nekdo 
potem zares zna! 

V elektronsko verzijo Nefiksa vpisuje 
posameznik ali pa organizacija. Oba se morata 
najprej registrirati na spletni strani www.
nefiks.si. Ko so izpolnjeni splošni podatki, je 
potrebno izbrati eno izmed šestih kategorij 
vpisovanja in izpolniti obrazec. Posameznik 
pošlje v potrditev delodajalcu ali izvajalcu 
aktivnosti, medtem ko organizacija, ki je 
aktivnost vpisala sama, vnese elektronske 
naslove vseh, ki jim je aktivnost vpisala, ti pa 
morajo vpis sprejeti. Uporabnikom je možno 
vpisati aktivnost, tudi če ti še niso vpisani v 
e-Nefiks.
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MOJE IZKUŠNJE
V sodelovanju 
med organizaci-
jama so pod okriljem 
e-Študentskega 
Servisa po sistemu 
Nefiks nastale “Moje 
izkušnje”, pripomoček 
za beleženje izkušenj 
pridobljenih s 
študentskim delom. 
Vanje se avtomatsko 

zabeležijo vsa študentska dela, ki so bila 
študentom izplačana preko študentskih na-
potnic od leta 2005 dalje.

e-Študentski Servis je za sistem beleženja 
izkušenj iz študentskega dela (“Moje 
izkušnje”) dobil priznanje in nagrado najvišje 

institucije na področju zaposlovanja na svetu 
- ILO (The International Labour Organization, 
Mednarodna organizacija dela). Storitev »Moje 
izkušnje« so  namreč prepoznali  kot drugo 
najboljšo prakso na področju zaposlovanja 
mladih na področju Evrope in centralne Azije.

NEFIKS PRIZNANJE
Neformalno pridoblje-
no znanje je ključnega 
pomena na veliko 
področjih človekovega 
življenja. To ugotav-
ljamo strokovnjaki, 
delodajalci in nenaz-
adnje tudi mladi sami.

Namen priznanja je 
spodbujati mlade k 

beleženju znanja, sposobnosti in spretnosti 
pridobljenih z neformalnim in priložnostnim 
učenjem (seminarji, delavnicami, prostovoljnim 
delom, študentskim delom). Motivirati želimo 
njihove delodajalce in mentorje, da jim pri tem 
pomagajo, tako da njihova prizadevanja na 
tem področju nagradijo in upoštevajo.
Prav tako se trudimo zagotoviti širšo prepoz-
navnost pomena razvoja kompetenc (znanja, 
sposobnosti, spretnosti) skozi neformalno 

učenje in mladinsko delo ter v ta proces 
vključiti širšo družbo - medije, oblikovalce 
politik, delodajalce, strokovnjake. Nagrada 
podpira naša prizadevanja, da bi mladi lažje 
prišli do želene zaposlitve, zato v tej vseslov-
enski akciji 
združujemo 
mlade, 
delodajalce in 
ostale ključne 
deležnike, ki 
mladim na 
poti osamos-
vajanja lahko 
pomagajo.

Kategorije priznanj:
• 10 ali več vpisov v Nefiks - bronasto 

priznanje
• 15 ali več vpisov - srebrno priznanje
• 20 ali več vpisov - zlato priznanje

 NEFIKS
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NEFIKS 
TUTORSTVO

OPIS: Skupina tutorjev, prostovoljcev,  ki med vrstniki promovira Nefiks in mladim pomaga 
pri razvoju zaposlitvene pismenosti.

NAMEN: Mladim pomagati pri prepoznavanju in beleženju v Nefiks.

CILJ:
- skupina tutorjev ves čas na razpolago posameznikom in organizacijam, ki beležijo

- 3 on line izobraževanja za nove tutorje letno

- mesečni sestanki vseh tutorjev

Nefiks tutorji smo mladi, ki poznamo in upo-
rabljamo Nefiks ter želimo, da se to orodje za 
beleženje čimbolj razširi med mladimi! Tako 
po svojih fakultetah, šolah in organizacijah/ 
društvih pomagamo mladim spoznavati Nefiks 
ter beležiti vanj vse neformalno znanje.

Za vse, ki jih zanima Nefiks tutorstvo smo 
pripravili on - line izobraževanje.

Izobraževanje je povsem brezplačno in 
namenjeno tako tistim, ki želijo izvedeti več o 
Nefiksu in ga predstavljati, kakor tudi tistim, 
ki želijo z Nefiks ekipo intenzivneje sodelovati 
tudi v projektih in ostalih aktivnostih. 
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Vsak, ki uspešno opravi 
izobraževanje pridobi  naziv “Nefiks 
tutor”.

Vsebina izobraževanja za tutorje
V izobraževanju udeleženci 
spoznajo:
• vse o Nefiksu 
• veliko o neformalnem 

izobraževanju
• veliko o kompetencah in 

zaposlovanju
• načine in metode za motivi-

ranje vrstnikov.

Po končanem usposabljanju so 
sposobni:
• samostojno predstavljati 

Nefiks
• mlade v svoji okolici motivirati 

za beleženje neformalno prido-
bljenega znanja

• predstavljati svoje znanje in 
kompetence potencialnim 
delodajalcem in k temu poma-
gati tudi drugim mladim. 

Kako poteka online izobraževanje? 
Vsak teden je na vrsti ena tema, ki 
ji sledi kratka naloga skozi katero 
udeleženci spoznavajo Nefiks.  
Za reševanje posamezne naloge 
je na voljo ves teden. Odgovore 
upoštevamo, beležimo, (medseboj-
no) komentiramo in damo  povratno 
informacijo.

V online izobraževanje za tutorje se 
brezplačno prijavite TUKAJ. 

“NEFIKS TUTORJI 
SMO MLADI, KI 
POZNAMO IN 
UPORABLJAMO 
NEFIKS TER ŽELIMO, 
DA SE TO ORODJE 
ZA BELEŽENJE 
ČIMBOLJ RAZŠIRI 
MED MLADIMI!”

NEFIKS TUTOR

 NEFIKS
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KARIERNI 
KLUBI NEFIKS

OPIS: Nefiks karierni klubi delujejo po različnih šolah po Sloveniji. V vsakem klubu je med 8 
in 15 srednješolcev, ki se tedensko srečujejo z željo načrtovati svoje nadaljnje izobraževanje in 
kariero. Glavna načela, ki jim tako vodje - Nefiks tutorji, kakor tudi udeleženci sledijo so načela 
Zavoda Nefiks.

NAMEN: Razvoj karierne orientacije pri srednješolcih in razvoj kompetence kariernega 
vodenja pri študentih.

CILJ:
Izvesti vsaj 6 kariernih klubov letno.

Nefiks karierne klube (KKN) izva-
jamo po celi Sloveniji, namenjeni so 
srednješolcem.

Vodijo jih usposobljeni tutorji - izva-
jalci (ponavadi študentje pedagoških 
smeri), ki srednješolcem pomagajo 
odkrivati njihove karierne poten-
ciale, ki jih dolgoročno vodijo do 
zaposlitve. 

V praksi to pomeni, da se skupina 
15 srednješolcev enkrat tedensko 
srečuje in najprej izpolni svoj predvi-
deni karierni plan, nato pa si začrta, 
kaj vse bo počela, da bodo posa-
mezniki ugotovili, kje se skrivajo 
njihovi potenciali.
Odkrivanje potencialov in razvoj 
kompetenc poteka skozi različne 
vsebine, takšne, ki se smiselno 
dopolnjujejo s šolskimi (multimedija, 
fotografija, mednarodno, organizaci-
jsko, podjetništvo, novinarstvo, ob-
likovanje spletnih strani), izvajanje 
pa poteka po načelih neformalnega 
izobraževanja.

“V KARIERNIH 
KLUBIH SEM 

BOLJE SPOZNALA 
SVOJE INTERESE, 
KAJ ME ZANIMA, 

KATERI POKLICI 
SO ZAME 

PRIMERNI, KAJ 
MORAM ZA 

TO NAREDITI. 
VŠEČ MI JE 

BILO, DA SMO 
VSE TE STVARI 

SPOZNAVALE NA 
ZABAVEN NAČIN 
SKOZI RAZLIČNE 

METODE. TO 
PRIPOROČAM 
VSAKEMU, KI 

ŠE NE VE, KAM 
BI ŠEL NAPREJ 

KER MU BO RES 
POMAGALO”

ANA
KKN KLUB
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Glavna načela, ki jim tako vodje, kakor tudi 
udeleženci sledijo so:
• aktivna participacija mladih
• prevzemanje odgovornosti
• timsko delo
• karierni razvoj
• odprtost za (neformalno) učenje
 
skozi katera srednješolci razvijajo svoje 
osebnostne lastnosti. Sodelovanje v klubu je 
zanimivo, kreativno in polno izzivov. Ideja pa 
je, da bi po sodelovanju v klubu vsi vedeli, kam 
naprej.

 NEFIKS
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DELAVNICE ZA 
SREDNJEŠOLCE
OBVEZNE IZBIRNE VSEBINE 
ALI RAZREDNE URE LAHKO 
OBOGATITE Z NAŠIMI 
KARIERNO OBARVANIMI 
DELAVNICAMI.
Posebej za dijake smo pripravili naslednje teme z vprašanji, ki se porajajo dijakom:

VREDNOTE IN 
KARIERNA POT 

Katere so moje vrednote in kako lahko 
vplivajo na izbiro poklica?

INTERESI IN KARIERNA 
POT

TEHNIKE UČENJA

UPRAVLJANJE S 
ČASOM

POSTAVLJENJE CILJEV

Kaj me sploh zanima? Ali lahko svoje interese 
pretvorim v sanjski poklic?

Kako se bolj učinkovito učiti?

Kako načrtovati svoj dan/teden/mesec/leto, 
da bo dovolj časa za vse?

Kako si postavim cilj, ki ga lahko dosežem?

   NEFIKS
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Interaktivne delavnice združujejo 
individualno in timsko delo, igre vlog in 
druge metode izkustvenega učenja ter 
samorefleksijo.

Seveda pa delavnico oz. sklop delavnic z 
veseljem prilagodimo vam in vašim dijakom. 

VAŠE MENJENJE ŠTEJE
Se vam zdi, da bi lahko bila katera od tem 
zanimiva tudi za učitelje in druge zaposlene 
na šoli? Delavnico lahko pripravimo tudi za 
njih.
Za ponudbo prilagojeno vašim željam in 
potrebam pišite na nefiks@nefiks.si.

ZAVOD NEFIKS 
ŽE VEČ LET 
NA RAZLIČNIH 
SREDNJIH 
ŠOLAH IZVAJA 
DELAVNICE ZA 
DIJAKE. IZVAJALCI 
DELAVNIC SO 
ZA VODENJE 
USPOSOBLJENI 
IN SVOJE 
ZNANJE REDNO 
NADGRAJUJEJO.

DELAVNICA
Traja 2 šolski uri in je najbolj 
primerna za skupino do 16 
udeležencev.

OSNOVNA CENA izvedbe 
delavnice je 50 € (+ potni 
stroški). 

MOTIVACIJA IN 
PREMAGOVANJE 

ODLAŠANJA

SPOPRIJEMANJE S 
STRESOM

POVEZOVANJE IN 
SODELOVANJE V 

TIMU

Kako naj se uprem Facebooku in drugim 
»kradljivcem časa« in se lotim domače naloge?

Kako preživeti maturo in druga stresna 
obdobja?

Kako lahko v razredu boljše sodelujemo?

Za lažjo in hitrejšo pripravo ponudbe nam 
sporočite katere vsebine vas zanimajo, koliko 
časa imate na voljo, število in starost udeležencev 
ter želeni termin izvedbe.
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ZAPOSLITVENI 
KLUBI ZA 
MLADE

OPIS: Klubi, kjer skupina do 15 iskalcev prve zaposlitve s pomočjo mentorjev išče svoje 
zaposlitvene možnosti. Dobivajo se enkrat tedensko, organjizirajo dogodke, razvijajo 
podjetnost in si pripravljajo karierne plane. Namen je, da se jih čimveč zaposli.

NAMEN: Da se čimveč udeležencev zaposli.

CILJ:
- vsako leto organizirati in izpeljati vsaj 5 klubov

- vsakemu vključenemu posamezniku omogočiti pot do kariernega cilja.

Zaposlitveni klubi za mlade so namenjeni 
razvijanju zaposljivosti mladih. Klub sestavlja 
10 do 15 mladih iskalcev zaposlitve, ki jih 

usmerja vodja kluba, vsak udeleženec 
s podporo Nefiksa najde tudi svojega 
zaposlitvenega mentorja. 
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Končni cilj je, da čim več udeležencev kluba dobi delo.
Zavod Nefiks ob podpori znamke ORTO nadaljuje s projektom 
Služba me ne išče, s katerim mladim prek zaposlitvenih 
klubov pomaga pri povečanju njihove zaposljivosti. Projekt je 
bil v lanski sezoni zelo uspešen, saj je dosegel odličen odziv 
med mladimi, do dela pa je pomagal šestnajstim mladim. V 
novi sezoni bodo klubi delovali v Gornji Radgoni, v Ljubljani, 
Mariboru in v Zagorju ob Savi, skupen klub pa bo deloval v 
Vojniku in Šentjurju.

REZULTATI 
2014/15

V prvi sezoni izvajanju 
klubov 2012/2013 se je 

zaposlilo 11 udeležencev, 
v drugi sezoni 2013/2014 

40, v tretji sezoni, ki še 
poteka, pa zaenkrat 71, 

torej v treh sezonah 122 
zaposlitev.
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KOLEGICE
OPIS: Vsaka posameznica ima možnost spoznati in se povezati z uspešno žensko iz svojega 
bodočega poklica. Ta postane njena mentorica – »kolegica«. Dobivata se najmanj enkrat 
mesečno, za približno eno uro, na teh srečanjih pa razpravljata možnostih in ustreznih pristopih 
za uveljavitev v določenem poklicu.

NAMEN: Omogočanje vključevanja mladim ženskam na trg dela.

CILJ:
- vsako vključeno posameznico povezati z mentorico

- čim večim vključenim omogočiti razvoj zaposlitvenega cilja

“Spoštovana kolegica, dovolite … “ ali pa 
“Spoštovane kolegice in kolegi” so pogosto 
stavki, s katerimi se med seboj naslavljajo 
stanovski posamezniki. 

Vse prve iskalke zaposlitve, študentke in 
druge mlade posameznice smo zato povabili k 
sodelovanju v projektu »Kolegice«. 

15 posameznicam, ki smo jih izbrali na podlagi 
prijave, v kateri so izrazile motvacijo za 
sodelovanje, smo omogočili sodelovanje v 
enoletnem projektu. Vsaka posameznica ima 
možnost spoznati in se povezati z uspešno 
žensko iz svojega bodočega poklica. Ta postane 
njena mentorica – »kolegica«. Dobivata se 
predvidoma enkrat mesečno, za približno 
eno uro, na teh srečanjih pa razpravljaljata o 
možnostih in ustreznih pristopih za uveljavitev v 
določenem poklicu.

Eden izmed razlogov, da mlade posameznice 
težko najdejo zaposlitev, je tudi ta, da ne 
poznajo dovolj sektorja, v katerem bi rade 
delale, in ne vedo, kaj vse je za opravljanje 
določene pozicije potrebno znati.

Mentorstvo mladim posameznicam omogoča 
enkratno priložnost »vpogleda« v določen 
poklic, prav tako pa tudi širitev ustrezne socialne 
mreže in možnosti pridobivanja konkretnega
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in ustreznega znanja za zaposlitev na 
željenem področju.

Skupina deklet se prav tako dobiva na 
mesečnih sestankih, kjer si medsebojno delijo 
spoznanja in informacije, ki jih pridobijo od 
mentoric in načrtujejo dogodke, s katerimi 
še bolj spodbudbujajo lastno zaposljivost in 
zaposljivost drugih mladih žensk.  
Projekt Kolegice je partnerski projekt Zavoda 
Nefiks in Zavoda ZaM.

Klub mentoric
Vse mentorice na Zavodu Nefiks vključimo 
v »Klub mentoric« in jih na ta način redno 
obveščamo, kaj se na projektu dogaja, 
omogočamo jim stik z drugimi mentoricami 
– uspešnimi ženskami na področju 
gospodarstva in drugih sektorjev ter izdamo 
potrdilo o mentorstvu.

Ozadje projekta
Mlade ženske so na trgu dela še posebej 
ranljiva ciljna skupina. Različne statistične 
raziskave odkrivajo, da mlada dekleta zelo 
težko pridejo do ustrezne zaposlitve. Mladina 
2010, zadnja poglobljena raziskava mladih 
med 25 in 30 letom, potrjuje, da je situacija v 
zaposlovanju mladih še posebej kritična za 
ženske. Stopnja brezposelnosti diplomantk 
se je v zadnjem desetletju povečala s 4,3 % na 
17,8 % (pri moških pa (le) z 2,8 % na 7,5 %). 

Pri delu z mladimi pa opažamo, da se je 
situacija v zadnjih treh letih še poslabšala, zato 
smo se na zavodih Zam – Zavod za mladino in 
na Zavodu Nefiks odločili za ukrepanje.
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ZAPOSLITVENI 
TORKI IN 
PODJETNI PETKI

OPIS: Mlade za en dan popeljemo v uspešna slovenska podjetja, kjer rešujejo zastavljene 
izzive in spoznavajo ključne kadre. Na tak način krepijo zaposlitveno pismenost in socialni 
kapital.

NAMEN: Razvijati zaposlitveno pismenost in mreženje mladih

CILJ:
- organizacija vsaj 10 dogodkov na letni ravni

- vsakega vključenega mladega povezati z vsaj enim delodajalcem

Zaposlitveni torki in podjetni petki so dogodki namenjeni 
promociji zgodnje gradnje kariere, razvoju zaposlitvene 
pismenosti mladih in grajenju mostov tam, kjer jih ni – med 
delodajalci in perspektivnimi mladimi kadri.

ŽE 
OBISKANA 
PODJETJA
Aerodrom Ljubljana, 
Mercator, Terme Olimija, 
Krater Media, Mlinotest, 
Mladinski center Goernja 
Radgona, EMMA d.o.o. ...
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Mladi se za en dan odpravijo v podjetje, kjer 
spoznajo delovno kulturo in delovne procese. 
Ključni kadri jim predstavijo svoje karierne 
poti in zgodbe, mladi si ogledajo proizvodnjo 
(če obstaja), podjetje pa jim postavi izziv, ki ga 
mladi rešujejo. Skupne delavnice zaposlene 
in mlade povežejo v tim, k čemer ogromno 
pripomorejo neformalna druženja med odmori.

V popoldanskem delu Zavod Nefiks skupaj s 
kadrovniki podjetij poskrbi, da mladi odidejo 
opremljeni z znanji o tem, kako napisati prošnjo, 
kaj pomeni motivacijsko pismo, kako se 
obnašati na razgovoru … Te informacije so za 
mlade neprecenljivega pomena, saj prihajajo iz 
prve roke – od ljudi, ki navadno sedijo na druge 
strani mize ob razgovoru za službo.

Podjetni petek je tako inovativna priložnost 
za mlade, da tako spoznajo ljudi, ki jim lahko 
pomagajo na poti njihove kariernega razvoja, 
kompetenc zaposlitvene pismenosti in 
socialnega kapitala.
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OPIS: Vključujemo se v aktualne procese zakonodajnih in drugih postopkov in po obstoječih 
kanalih izražamo svoje mnenje. 

NAMEN: Krepitev glasu mladih v javnosti.

CILJ: Sodelovanje pri vseh aktualnih procesih, ki zadevajo naše delovanje.

Naši rezultati:
• podpora garanciji za mlade
• Alenka Blazinšek v skupini predstavnikov NVO za 

pisanje startegija razvoja Slovenije pri MGRT in v 
skupini za Inovativnost in kreativnost v mladinskem 
delu pri Evropski komisiji 

• del konzorcija za priznavanje NFI v sodelovanju z MSS

VKLJUČEVANJE ZAVODA 
NEFIKS V PROCESE 
OBLIKOVANJA POLITIK

OPIS: Prirejamo okrogle mize, delavnice in moderirane aktivnosti s področja, ki ga 
pokrivamo. Izvajamo delavnice zaposlitvene pismenosti, evalvacije, razvoja kompetenc, 
mreženja NVO in podjetništva.

NAMEN: Osveščanje o tematikah beleženja neformalnega izobraževanja, o zaposlovanju 
mladih in o karierni orientaciji.

CILJ: Organizirati vsaj 3 javne dogodke letno in izvestivsaj 10 delavnic letno.

DOGODKI ZA ŠIRŠO JAVNOST

DRUGE 
AKTIVNOSTI

   NEFIKS
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JEZIKOVNI KLUBI
Ker pri mladih opažamo potrebo po izpopolnjevanju 
aktivnega znanja tujih jezikov, smo v letošnjem letu 
začeli z izvedbo jezikovnih klubov v katerih se mladi 
srečujejo tujci, ki živijo v Sloveniji ali pa klube vodijo 
študentje jezikov, ki bi radi v praksi preizkusili svoja 
pedagoško andragoška znanja.
Trenutno delujeta angleški in španski klub, 
načrtujemo pa tudi izvedbo nemškega kluba.

PUBLIKACIJE
OPIS: Vsako leto izdamo vsaj tri aktualne publikacije s področja, ki ga pokriva naš zavod. 
Izvajamo delavnice zaposlitvene pismenosti, evalvacije, razvoja kompetenc, mreženja NVO in 
podjetništva.

NAMEN: Ohranjanje in krepitev Know - how-a organizacije.

CILJ: Vsako leto izdati tri publikacije.

V knjižnici Zavoda Nefiks se nahajajo naslednje 
publikacije:
• Zaposlitvena pismenost
• Kako se odrasli učijo
• Podjetni petek
• Zaposlitveni torek
• Vodič po različnih vpisih v Nefiks
• Pridobivanje izkušenj v tujini 
• Majevtična metoda
• Spin the wheel of volunteering and win 

yourself a career
• What’s next

 NEFIKS
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MEDNARODNI 
PROJEKTI

OPIS: Sodelovanje v mednarodnih projektih v okviru programa Mladi v akciji oz. Erasmus +. 
Mlade pošiljamo na kratkortajne izmenjave v tujino, kjer razvijajo svoje kompetence.

NAMEN: Razvoj kompetenc mladih in sodelovanje v mednarodnem okolju.

CILJ: Vsako leto na tovrstne aktivnosti poslat vsaj 10 mladih.

   NEFIKS
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Vtisi udeleženke na enih od od številnih izmenjav:

“Med 19. in 27. avgustom 2014 je Zavod NEFIKS 
organiziral mladinsko izmenjavo za mlade med 15. in 19. 
letom iz Slovenije, Nemčije in Irske. Naslov izmenjave je 
My career, my decision, tekom nje pa smo mladi razvijali 
svoje kompetence, spoznavali sami sebe, se pripravljali 
na poklicno pot in se zabavali.

Za nami so zanimive in zabavne aktivnosti. Prvi 
dan naše izmenjave je bil namenjen spoznavanju 
udeležencev skozi različne teambuilding aktivnosti ter 
kratkemu tečaju slovenščine. Zvečer so se udeleženci 
družili ob igranju družabnih igrah ter spoznavanju skozi 
pogovor.

Drugi dan izmenjave se je začel dinamično ...”

povzeto iz članka My career, my decision – mednarodna 
izmenjava za mlade na Zavodu NEFIKS na portalu 
talentiran.si, Sara Marn.
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VEČ 
INFORMACIJ

NASLOV:

Ob dolenjski železnici 12, 1000 Ljubljana

TELEFON:

040 698 915

ELEKTRONSKA POŠTA:

nefiks@nefiks.si 

MARTINA MRAKOVČIĆ 

direktorica Zavoda Nefiks

martina@nefiks.eu

ALENKA BLAZINŠEK

strokovna vodja Zavoda Nefiks

alenka@nefiks.si 

OPIS: Skrbimo za vse informacije s področja zaposlitvene pismenosti na enem mestu.

NAMEN: Mladim omogočati dostop do čim več informacij s področja zaposlitvene 
pismenosti in zaposlovanja.

CILJ: Vsak dan nov članek.

Portal Talentiran.si je portal, ki skrbi za večjo zaposljivost mladih. Nismo še ena od zaposlitvenih 
agencij, temveč nudimo mladim znanja in poti do znanj, ki jih rabijo, če želijo biti zaposljivi. Ena 
izmed ključnih zadev pri tem je beleženje izkušenj in prav projekt Nefiks je tu tisto, kar portalu 
Talentiran.si daje dodano vrednost.

Mladim želimo dati tisto znanje, ki ga ne dobijo na fakultetah, če pa že ne dati, pa jih vsaj 
usmeriti, kje naj to znanje iščejo. Zato je portal Talentiran.si stičišče vseh tistih, ki jim je mar 
za lastno zaposljivost in ki želijo ob koncu šolanja delodajalcem pokazati še kaj več kot zgolj 
spričevalo ali diplomo.

TALENTIRAN.SI

ZAVOD NEFIKS - INŠTITUT ZA 
PROMOCIJO IN BELEŽENJE NEFORMALNO 
PRIDOBLJENEGA ZNANJA
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OPIS: Elektronski časopis za naše člane in uporabnike Nefiksa z aktualnimi informacijami.

NAMEN: Osveščanje javnosti o našem delovanju.

CILJ:
- dosegati čim širši krog mladih
- doseči čim širši krog mladinskih organizacij, strokovne javnosti in zainteresirane 
javnosti

E-NEFI

DELODAJALCI SE 
LAHKO NA PORTALU 
PREDSTAVIJO 
TER PONUDIJO 
ŠTIPENDIJE, 
DELOVNA MESTA, 
PRAKSE, NASLOVE 
RAZISKOVALNIH, 
DIPLOMSKIH TER 
SEMINARSKIH 
NALOG ALI Z 
LASTNIM IZZIVOM 
PRIDOBIJO NOVE 
ZAPOSLENE ALI 
SODELAVCE. 
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PRIMER VPISA ZA 
POSAMEZNIKA

KAKO 
VPISUJEMO V 
E-NEFIKS?

MAKS SE JE UDELEŽIL TEČAJA JAVNEGA 
NASTOPANJA. 

AKTIVNOST ŽELI VPISATI V E-NEFIKS. 
TO STORI TAKO, DA:

1
na spletni stran www.nefiks.si klikne na moder gumb, Vstop za posameznike  - če še ni 
registriran v sistem se tudi registrira – prijavi. To stori tako, da klikne na napis registracija 
in sledi navodilom. 

   NEFIKS
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2
Nato vpiše email ali uporabniško ime in klikne zeleni gumb vstopi. Če je pozabil geslo ali 
e-mail, klikne na napis “Ste pozabili geslo” in sledi navodilom.

3
Ko je vstopil v sistem, se mu pod zavihkom “Domov” pojavi vse, kar je do sedaj že vpisal 
v Nefiks, spodaj pa ima našteto kateri od vpisov v Nefiks so že potrjeni. Tisti, ki imajo 
spredaj zeleno piko, so potrjeni.

 NEFIKS
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4
Če Maks želi vpisati javno nastopanje, bo izbral zavihek “Vpiši v Nefiks”
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5
Pod “Vpiši v Nefiks” izbere področje – Pridobivanje znanja v organiziranih oblikah 
izobraževanja. Če je kaj nejasnega, imamo ob okvirčkih vprašajčke – tam je pomoč. 

Posameznik vpiše podatke organizacije, ki ji bo poslal v potrditev. POZOR: elektronski naslov, 
ki ga bo navedel je pomemben, saj se bo izpisal na izpisu Nefiksa in pri njem bodo lahko 
potenciali delodajalci, ki jih bo to zanimalo preverjali relevantnost podatkov. Toda brez skrbi 
– nič se ne bo zgodilo samodejno – preden bo Maks vpis poslal v potrditev, ga bo sistem še 
vprašal, ali to res želi. 
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6
Ko je Maks izpolnil prvo stran je izbral opcijo “nadaljuj”: Izpolnil je opis dejavnosti, namen 
in cilje, ter samoevalvacijo – oz. tisto, kar sam misli, da se je naučil. Nato je kliknil na 
modri gumb – “dodaj kompetenco”. 
Tam se je zlistalo 8 ključnih kompetenc, Maks je za začetek izbral kompetenco 
Komunikacija v maternem jeziku, nato pa kliknil na vse kompetence, ki jih je pridobil.

Nato je Maks še enkrat izbral opcijo Dodaj kompetenco –modri gumb – in dodal kompetenco 
Učenje učenja. Pri tej kompetenci je pokljukal vse kompetence za katere meni, da jih je pridobil.
Tako se je na njegovem seznamu kompetenc znašlo 5 novih kompetenc. 
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7
Ko Maks vpiše kompetence, nadaljuje naprej, kjer še enkrat vpiše kontaktne podatke 
osebe, ki ji bo poslal vpis v potrditev. 

POZOR – od maila, ki ga je moral vpisati v koraku 1 se ta razlikuje po tem, da je na tem mailu 
oseba, ki vpis potrdi, v koraku 1 pa oseba, pri kateri potencialni delodajalci lahko dobijo 
informacijo o resničnosti podatkov, če jim pošljemo izpis iz Nefika. Seveda je najbolj smiselno, 
da je v obeh primerih navedena ista oseba.
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8
Sedaj so na vrsti priloge. Če imate morda kakšna dodatna dokazila o izobraževanju, ki se 
vam zdijo relevantna, jih naložite tukaj. Maks je v tem primeru ta del pustil prazen.
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9
Sledi  preverjanje, če vse drži. 
Če je še kaj za popraviti,  Maks klikne na Prejšnji korak in popravi vpis. 
Če je vse vpisano, vendar Maks vpisa ne želi poslati v potrditev, klikne na “Shrani”, 
če pa Maks želi tudi potrditev, potem klikne na “Shrani in pošlji v potrditev” in tako 
sistem pošlje gospodu Nastopu v potrditev. 

10
Sedaj je Maks poslal vpis v potrditev in čaka na odziv gospoda Nastopa. Medtem ga 
sistem vodi do vseh njegovih vpisov v Nefiks. Tam jih lahko še popravlja in dopolnjuje. 
Toda POZOR – če bo Maks popravil kateregakoli od potrjenih vpisov – tistih z zeleno 
piko spredaj – bo tisti vpis avtomatsko postal nepotrjen in ga bo Maks moral ponovno 
poslati v potrditev. 
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11
gospod Nastop takole vidi zadeve, ki jih potrdi, ali pa zavrne. 
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12
Potrjen vpis si lahko Maks, v .pdf obliki shrani na svoj računalnik in natisne ali pošlje kot 
priponko bodočemu delodajalcu kot referenco.

 NEFIKS
                         37

VPIS V E-NEFIKS

katalog3.indd   37 28.12.2015   14:02:04



PRIMER VPISA ZA 
ORGANIZACIJE

ZA VSE ORGANIZACIJE SMO PRIPRAVILI 
NAVODILA ZA VPISOVANJE V E-NEFIKS, 
PREKO KATERIH BOSTE ODGOVORNE OSEBE ORGANIZACIJ 

LAHKO HITRO, PREPROSTO IN UČINKOVITO LAHKO 
IZDAJALA POTRDILA O OPRAVLJENEM PROSTOVOLJSKEM 

DELU.

ČE KOT ORGANIZACIJA ŠE NISTE 
REGISTRIRANI, SE MORATE NAJPREJ 

REGISTRIRATI.

TO NAREDITE ZELO HITRO:

1
Na spletni strani http://www.nefiks.si  pod Vstop za organizacije izberete PRIJAVA ali 
REGISTRACIJA

2
Registracija je brezplačna.

3
Vpišete uporabniško ime in geslo, ki ju izberete sami, elektronski naslov, vaše ime in ime 
organizacije (šole, društva, kluba, centra ...)

4
Izberete gumb za REGISTRACIJO.  Administrator vam bo nato odobril prijavo in vam 
omogočil vstop v e-Nefiks. Podatke o organizaciji, kontaktni in odgovorni osebi 
dopolnjujete kasneje, v profilu.
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6
Pdf primer vpisa.

5
Ko ste vpisani v sistem, izberete možnost Vpiši e-NEFIKS. Odpre se stran, kjer lahko 
izbirate med različnimi tipi e-Nefiksa. Pri vsakem tipu si lahko pogledate pomoč, izberete 
nov vpis ali pa izberete predlogo, ki si jo lahko pripravite in shranite ter vsakokrat znova 
spreminjate in uporabite. Za potrjevanje prostovoljstva izberete opcijo Pridobivanje znanj 
na taborih in s prostovoljnim delom

Pri vpisu potrebujete le ime in priimek ter elektronski naslov osebe, ki ji aktivnost želite 
vpisati. Isto aktivnost lahko hkrati vpišete večim osebam. Svetujemo, da si v začetku 
naredite PREDLOGO za posamezne aktivnosti, ki jih nato le prilagajate.

KORAKI VPISOVANJA:

1 Navedete elektronske naslove in imena ter priimke posameznikov. Osebe dodajate s 
klikom na gumb Dodaj osebe.

2 Izpolnite vsa obvezna polja. Nekatere bodo izpolnjene že privzeto (odvisno, koliko 
podatkov ste izpolnili pri profilu svojega uporabniškega računa). Smiselno poimenujte Ime 
aktivnosti (recimo po projektu, aktivnosti  (npr. Delo za selitveni servis; administrativno 
delo, strokovno delo … )

3 Opišete dejavnost, namene in cilje ter vnesete kompetence. Pri posamezni aktivnosti 
je kompetenc lahko več in različne. (npr. sporazumevanje v tujem jeziku in digitalna 
pismenost…). Posamezno znanje kompetence tudi opišite.

4 Ocena organizatorja – na tej točki izberete, ali boste napisali kratko oceno ali priporočilo. 
Besedilo, ki ga boste tukaj vnesli, se bo pokazalo pri vsakem posamezniku, vendar ga 
lahko v naslednjem koraku pri vsakem spremenite in preoblikujete. Označiti je potrebno, 
da se strinjate s pogoji poslovanja.

4 Ocene posameznika – mnenje ali priporočilo za posameznika lahko na tej točki 
spremenite, dopolnite, poosebite. Ko kliknete na gumb Končaj, se vpis pošlje 
posameznikom na elektronski naslov, ki so ga navedli. V kolikor še niso registrirani, 
se registrirajo in potrdijo vpis, ki jim je tako avtomatsko že vnešen in potrjen s strani 
odgovorne osebe.
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