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LETNO KONZORCIJSKO VSEBINSKO POROČILO O IZVAJANJU PROJEKTA PO JR KOMPETENCE 

OD 2016 DO 2019  

Za obdobje 17. 6. 2016–31. 12. 2016 

V tem obdobju smo vzpostavili projektno pisarno, ki je prevzela naslednje naloge: vodenje in 

koordiniranje projekta; usmerjanje in koordiniranje dela konzorcijskih partnerjev; skrb za 

promocijo projekta, za kakovostno izvajanje projekta, spremljanje vsebinskega in finančnega 

napredka projekta, komunikacija s ključnimi deležniki, podjetji in ustanovami v regiji.  

Organizirali in izvedli smo vse načrtovane izobraževalne programe, in sicer:  

 5 skupin programa Računalniška pismenost za odrasle,  

 5 skupin neformalnih programov za izboljšanje digitalnih kompetenc,  

 2 skupini programa UŽU – Knjige so zame in  

 8 skupin programov splošnega neformalnega izobraževanja odraslih. 

V programe je bilo vključenih 234 udeležencev; 230 udeležencev je programe tudi uspešno 

zaključilo, kar predstavlja 98 % uspešnost udeležencev. Nekateri udeleženci niso imeli 80 % 

udeležbe v programih zaradi osebnih in službenih odsotnosti.  Od 234 udeležencev je bilo 

196 udeležencev starih nad 45 let – 84 %, od teh je bilo 195 udeležencev uspešnih v 

programih, kar je 99 % uspešnost. 

S programi želimo povečati vključenost odraslih v vseživljenjsko učenje v Koroški regiji ter 

izboljšati (temeljne in poklicne) kompetence, ki jih potrebujejo zaradi potreb na trgu dela, 

večje zaposljivosti in mobilnosti ter osebnega razvoja in delovanja v sodobni družbi. 

Projekt z izvajanjem izobraževalnih programov prispeva k trajnostnemu razvoju odraslih 
udeležencev, saj spodbuja in krepi ključne kompetence, kot so sporazumevanje v maternem 
jeziku, sporazumevanje v tujem jeziku, socialne kompetence in digitalno pismenost. 
 

Širšo javnost smo o projektu obveščali preko spletne strani MOCIS-a in spletnih strani 

partnerjev, portala mojaobcina.si, facebook strani, oglasov na Koroškem radiu in kontaktne 

oddaje na omenjenem radiu. Izpeljali smo tudi novinarsko konferenco. Dogovorili smo se za 

enotno celostno grafično podobo projekta in za oblikovanje/izdelavo promocijskega 

materiala (mape, kocke, letaki in plakati). Podjetja in potencialne udeležence smo obveščali 
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tako osebno – po telefonu kot tudi pisno – po e-pošti in s pomočjo ključnih deležnikov. 

Partner Smeri je najavo o projektu objavil na spletnih straneh vseh občin Mežiške doline 

(Črna na Koroškem, Mežica, Prevalje in Ravne na Koroškem). Poleg tega je javnost obveščal s 

plakati in letaki na za to namenjenih mestih po vseh mežiških občinah, promocijske plakate, 

letake in prijavnice je razobesil tudi na za obvestila namenjenih mestih v okoliških podjetjih. 

Partner A.L.P. Peca vsak teden pripravi spletni časopis »Nove informacije«, kamor vključi tudi 

promocijo projekta in povabilo potencialnim udeležencem izobraževanj. Spletni časopis se 

pošlje na preko 800 naslovov v Koroški regiji. Projekt smo predstavili v številnih podjetjih in 

ustanovah v regiji, kot so: upravne enote, centri za socialno delo, osnovne šole, CUDV Črna, 

obrtne zbornice, kmetijsko gozdarska zadruga, SIJ Ravne, Cablex Mežica, Kopur, Grammer 

Automotive … Projekt je bil predstavljen v časopisu Večer, na Koroškem radiu in na KTV 

Dravograd. Izdelan promocijski material je vsak partner distribuiral na svojih lokacijah. 

 

Poročilo o realiziranih kazalnikih operacije 

Št. 

kaza

lnika 

kazalnik učinka 

 

Načrt

ovani 

v 

2016 

Realizirani v 

2016 

Realizacija 

2016 v % 

Obrazložitev odstopanja  

10.7 Število vseh udeležencev, 

ki so vključeni v programe  

228 234 103 %       

 Število udeležencev, ki so 

vključeni v programe RPO 

in RDO   

120 115 96 % V eni skupini RPO in eni 

skupini RDO je bilo 

vključenih manj kot 12 

udeležencev, zato je 

prišlo do razlike.  

10.8 Število  starejših od 45 let, 

ki so vključeni v programe 

160 196 122,50 %       

 Število starejših od 45 let, 

ki so vključeni v programe  

e RPO in RDO 

84 93 111 %       

Št. 

kaza

lnika 

kazalnik rezultata 
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10.1 delež udeležencev, ki so 

uspešno zaključili program 

za pridobitev kompetenc 

 

98 % 230 98 %  

10.2 delež starejših od 45 let, ki 

so uspešno zaključili 

program za pridobitev 

kompetenc 

 

98 % 195  99 %   

 

 

Poročilo pripravila: 

Urška Novak 

 

 


