
 
 
 
             
 
 
 
 
 
 
Posredniški organ: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport     Datum: 
 
Upravičenec:           Naslov: 
 
Naziv operacije:          Številka operacije:  
 
 
 

LETNO KONZORCIJSKO VSEBINSKO POROČILO O IZVAJANJU PROJEKTA PO JR KOMPETENCE OD 2016 DO 2019  
 

Za obdobje 17. 6. 2016 -  31. 12. 2016 
 
 
 
 

1. Kratek opis prispevka izvajanja operacije k ciljem Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014 do 2020 
 
2. Kratek vsebinski povzetek operacije  
  
3.  Poročilo o realiziranih aktivnostih operacije 
 
a) Delo projektne pisarne (navedite realizirane aktivnosti in sodelovanje v konzorciju) 
 
Izvedba 1 skupine programa RPO in 1 skupine programa RDO. 
 
b) Izvajanje programov (sodelovanje z gospodarstvom, predlogi glede dolžine in vsebine programov) 
 
Programe RPO, RDO, SNIO ter slovenščina kot drugi in tuji jezik  in možnost izobraževanj za zaposlene smo predstavili v večjih in manjših podjetjih ter 
drugih organizacijah v okolici (Gorenje IPC, TEŠ, DBSS d.o.o, Premogovnik Velenje, Kovinarstvo Sovič, Activa Group, SICO Arja vas,…  ). Posluževali smo 
se predvsem osebnih kontaktov in v prvi fazi predstavili programe kadrovskim službam. Za zaposlene smo pripravili informativne plakate o izobraževanjih, 
ki so bili razobešeni na oglasnih deskah v podjetjih, na voljo so bili tudi kontaktni podatki za podrobnejše in dodatne informacije po telefonu.  V nekaterih 
primerih smo izkoristili tudi možnost obveščanja zaposlenih preko intraneta v podjetjih.  
 
Podpora delodajalca pogosto dodatna motivacija za vključitev in tudi redno udeležbo v programu izobraževanja; tako je na primer podjetje KP Velenje 
omogočilo delavcem obiskovanje tečaja v okviru delovnega časa, kar skoraj zagotovo prispevalo k temu, da so bili udeleženci lahko prisotni na vseh 



 
srečanjih in jih je tudi dodatno motiviralo za izobraževanje. Za to tudi ni bilo težav zaradi nekoliko daljših blokov izobraževalnih ur, saj udeleženci na dneve, 
ko so hodili na izobraževanje, niso bili preobremenjeni zaradi službenih obveznosti. 
 
 
4. Zaposlitve na projektu (navedite število zaposlenih in  povprečni letni delež zaposlitve na projektu)   
 

Št. Plačni 
razred 

Povprečni 
letni delež 
na projektu

Partner/poslovodeči

1 43 5 % Šolski center 
Velenje 

2 28 5 % Šolski center 
Velenje 

 
 
 
5. Poročilo o realiziranih kazalnikih operacije 
 

Št. 
kazalnika 

kazalnik učinka 
 

 
Regija 

Načrtovani v 
2016 

Realizirani v 
2016 

Realizacija 
2016 v % 

Obrazložitev odstopanja  

10.7 Število vseh 
udeležencev, ki so 
vključeni v programe  

 50 25 50 Težave pri pridobivanju kandidatov za 
usposabljanje, ki izpolnjujejo vse pogoje razpisa 
in imajo hkrati na razpolago isti čas (veliko od 
kandidatov za usposabljanja, ki so izpolnjevali 
pogoje, dela v izmenah, zato je urnike za 
posamezno skupino težko uskladiti). Tako smo 
lahko izvedli le 2 skupini za udeležence iz dveh 
podjetij. 

 Število udeležencev, ki 
so vključeni v programe 
RPO in RDO   

 50 25 50 Težave pri pridobivanju kandidatov za 
usposabljanje, ki izpolnjujejo vse pogoje razpisa 
in imajo hkrati na razpolago isti čas (veliko od 
kandidatov za usposabljanja, ki so izpolnjevali 
pogoje, dela v izmenah, zato je urnike za 
posamezno skupino težko uskladiti). Tako smo 
lahko izvedli le 2 skupini za udeležence iz dveh 
podjetij. 



 
10.8 Število  starejših od 45 

let, ki so vključeni v 
programe 

 35 23 66 Težave pri pridobivanju kandidatov za 
usposabljanje, ki izpolnjujejo vse pogoje razpisa 
in imajo hkrati na razpolago isti čas (veliko od 
kandidatov za usposabljanja, ki so izpolnjevali 
pogoje, dela v izmenah, zato je urnike za 
posamezno skupino težko uskladiti). Tako smo 
lahko izvedli le 2 skupini za udeležence iz dveh 
podjetij. 

 Število starejših od 45 
let, ki so vključeni v 
programe  e RPO in 
RDO 

 35 23 66 Težave pri pridobivanju kandidatov za 
usposabljanje, ki izpolnjujejo vse pogoje razpisa 
in imajo hkrati na razpolago isti čas (veliko od 
kandidatov za usposabljanja, ki so izpolnjevali 
pogoje, dela v izmenah, zato je urnike za 
posamezno skupino težko uskladiti). Tako smo 
lahko izvedli le 2 skupini za udeležence iz dveh 
podjetij.

Št. 
kazalnika 

kazalnik rezultata      

10.1 delež udeležencev, ki 
so uspešno zaključili 
program za pridobitev 
kompetenc 

 98 % 100 % 100  

10.2 delež starejših od 45 
let, ki so uspešno 
zaključili program za 
pridobitev kompetenc 

 98 % 100 % 100  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
6. Kvalitativna analiza 
 
I. Analiza dosežkov na ravni fizičnih ciljev:  
Izvedena je bila ena skupina RPO (13 oseb) in ena skupina RDO (12 oseb). 
 
II. Analiza dosežkov na ravni finančnih ciljev: 
Finančni cilji so bili realizirani po 2 skupini RPO in 2 skupini RDO. 
 
III. Razlogi za razlike med fizično in finančno izvedbo (če obstajajo): 
 
Izvedbo 2 skupin ena skupina RPO (13 oseb) in ena skupina RDO (12 oseb) smo zaradi lažje terminske organizacije prenesli v začetek leta 2017. 
  
IV. Posebni pogoji,  povezani z operacijo/projektom: 
 
a) Sodelovanje z romskim inkubatorjem in medgeneracijskim centrom v statistični regiji konzorcija: 
NE 
b) Zagotavljanje izpopolnjevanja zaposlenih najmanj po programu Andragoškega centra Slovenije in po programih konzorcija:    
DA 
V. Prispevek operacije/projekta k ciljem trajnostnega razvoja: 
 
Izobraževali smo 25 oseb na področju, ki jim omogoča lažjo vključitev v sodobno informacijsko družbo. 
 
VI. Prispevek operacije/projekta k ciljem enakosti možnosti: 
 
Izobraževali smo 25 oseb na področju, ki jim omogoča lažjo vključitev v sodobno informacijsko družbo, od tega 5 invalidov, 9 oseb z stopnjo izobrazbe 
ISCED 1-2 in 16 s stopnjo ISCED 3-4, 10 udeležencev tujega rodu. 
 
 
VII. Izvajanje priporočil na podlagi na podlagi okoljskih poročil: 
 
Ni priporočil. 
 
VIII. Potreba po spremembi pogodbe o sofinanciranju ali konzorcijske pogodbe: 
 
Ni potreb. 
 
IX. Težave pri izvajanju operacije/projekta in ukrepi za njihovo odpravo: 
 
Pri dosedanji izvedbi programov se srečujemo s težavo zagotovitve ustrezne skupine za izvedbo vseh skupin računalniških tečajev, saj je ta ciljna skupina 
po kriterijih (zaposleni, stopnja izobrazbe, 45+) ali precej nemotivirana za vključitev.  Interes za vključitev so izražali tudi nekaj mlajši zaposleni, ki pa jih žal, 
glede na razpisne pogoje, lahko vključimo le v omejenem obsegu in brezposelne osebe, ki so za program slišale od znancev, a niso ciljna skupina za ta 
program. Zelo velika težava pri organizaciji izvedbe je bilo tudi to, da so osebe, ki se uvrščajo v ciljno skupino, zelo pogosto zaposlene v podjetjih oz. na 



 
delovnih mestih z večizmenskim delom, kar pomeni, da je težko prilagoditi že urnik za osebe iz istega podjetja, ker lahko delajo na različnih izmenah, težava 
je še večja, ko smo poskušali kombinirati osebe iz različnih podjetij, saj se tam ne pokrivajo niti obdobja delovnega časa (npr. zaključek dela je v nekaterih 
podjetjih ob 14.00 v drugih pa ob 16.00, tudi za tiste, ki delajo v eni izmeni) 
 
X. Poročilo o tekočem vrednotenju: 
 
Tekoče vrednotenje je razvidno iz Obračuna SSE za obdobje poročanja. 
 
XI. Ugotovitve in priporočila revizijskih organov (SLO, EK): 
 
XII. Sprejeti ukrepi informiranja in obveščanja:  
 
Objave v povezavi z izvajanjem projekta smo objavljali na spletnih straneh. 
 
7. Spremljanje skupnih kazalnikov udeležencev (določene z uredbo 1303/2013 in uredbo 1304/2013) Priloga 1  
 
8. Priloga 1A – izvedba programov 
 
RPO: 
 
Udeleženci imajo dokaj različne osnove, glede na to je prilagojen način izvajanja usposabljanja za udeležence, da pridobijo znanje s področja zastavljenih 
vsebin v programu. Udeleženci, ki nekatere teme že bolje obvladajo (imajo več predznanja) dobijo dodatne/težje naloge. 
 
RDO: 
 
Udeleženke imajo nekoliko različne osnove (nič predznanja ali nekaj osnovnega predznanja), glede na to je prilagojen način izvajanja usposabljanja za 
udeležence, da pridobijo znanje s področja zastavljenih vsebin v programu. Zaradi spodbujanja aktivnosti udeleženk je nekoliko več časa namenjenega 
temam, ki jih osebno bolj zanimajo in reševanjem (tematsko vezanih) konkretnih problemov, s katerimi so se srečale pri delu z računalnikom. 
 
pripravil:           Odgovorna oseba upravičenca: 
( podpis)          ( podpis) 
 
……………………………......          ……………………………………...... 
 
Skrbnik pogodbe posredniškega organa: 
  
 
Potrjeno dne:………………………….. 


