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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 
 
 
 
 

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) 
 
b) Izvajanje programov (sodelovanje z gospodarstvom, predlogi glede dolžine in vsebine programov) 
 

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 30 50 % (Aneks 
za obdobje 
1.9.2016-
31.12.2016) 

Zavod USPEŠEN.SI 



 
 

2 30 60 (Aneks 
za obdobje 
1.10.2016-
31.12.2016) 

Zavod USPEŠEN.SI 

    

 
 
 
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  

 12 12 100% Ni odstopanj. 

 Število udeležencev, ki 
so vključeni v programe 
RPO in RDO   

 0 0 0 Ni odstopanj. 

10.8 Število  starejših od 45 
let, ki so vključeni v 
programe 

 9 9 100% Ni odstopanj. 

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

 0 0 0 Ni odstopanj. 

Št. 
kazalnika 

kazalnik rezultata 
 

     

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

 98 % 100%  Vsi udeleženci so program uspešno zaključili. 

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

 72 % 75%  Program je uspešno zaključilo 12 udeležencev, od 
tega 9 starejših od 45 let, kar predstavlja 75 
odstotno realizacijo. 72 odstotna realizacija je 
predvidena za celotno obdobje izvajanja projekta 
(načrtovana je vključitev 96 udeležencev, starejših 
od 45 let med skupno 133 udeleženci, ki bodo 
uspešno zaključili program, kar predstavila 72 
odstotkov realizacije). 

 
 
 



 
 
6. Kvalitativna analiza 
 
I. Analiza dosežkov na ravni fizičnih ciljev:  
 
II. Analiza dosežkov na ravni finančnih ciljev: 
 
III. Razlogi za razlike med fizično in finančno izvedbo (če obstajajo): 
 
IV. Posebni pogoji,  povezani z operacijo/projektom: 
 
a) Sodelovanje z romskim inkubatorjem in medgeneracijskim centrom v statistični regiji konzorcija: 
b) Zagotavljanje izpopolnjevanja zaposlenih najmanj po programu Andragoškega centra Slovenije in po programih konzorcija:    
 
V. Prispevek operacije/projekta k ciljem trajnostnega razvoja: 
 
VI. Prispevek operacije/projekta k ciljem enakosti možnosti: 
 
VII. Izvajanje priporočil na podlagi na podlagi okoljskih poročil: 
 
VIII. Potreba po spremembi pogodbe o sofinanciranju ali konzorcijske pogodbe: 
 
IX. Težave pri izvajanju operacije/projekta in ukrepi za njihovo odpravo: 
 
X. Poročilo o tekočem vrednotenju: 
 
XI. Ugotovitve in priporočila revizijskih organov (SLO, EK): 
 
XII. Sprejeti ukrepi informiranja in obveščanja:  
 
7. Spremljanje skupnih kazalnikov udeležencev (določene z uredbo 1303/2013 in uredbo 1304/2013) Priloga 1  
 
8. Priloga 1A – izvedba programov 
   
 
pripravil:           Odgovorna oseba upravičenca: 
( podpis)          ( podpis) 
 
……………………………......          ……………………………………...... 
 
Skrbnik pogodbe posredniškega organa: 
  
 
Potrjeno dne:………………………….. 


