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REPUBLIKA SLOVENIJA 

MINISTRSTVO ZA ŠOLSTVO IN ŠPORT 
DIREKTORAT ZA SREDNJE IN VIŠJE
ŠOLSTVO TER IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH 

SEKTOR ZA IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH 

 

POROČILO  O IZVEDBI PROJEKTA RAČUNALNIŠKA 

PISMENOST ZA ODRASLE 

Za obdobje: 2008 - 2010 
 

Cene Štupar – Center za permanentno izobraževan je v obdobju 2008 – 2010 izvedel projekt 

Računalniška pismenost za odrasle v okviru Javnega razpisa za sofinanciranje 

izobraževalnih programov Projektno učenje mladih (PUM) in programov za zviševanje 

splošne in računalniške ravni pismenosti v letih 2008, 2009 in 2010, ki ga  je financiralo 

Ministrstvo za šolstvo in  šport in Evropski socailni sklad.   

Upravičenec: 

 
Cene Štupar – Center za permanentno izobraževanje,  
Vojkova 1, 1000 Ljubljana 
 
 
 

Javni razpis: 

Javni razpis za sofinanciranje izobraževalnih programov 
Projektno učenje mladih (PUM) in programov za 
zviševanje splošne in računalniške ravni pismenosti v 
letih 2008, 2009 in 2010 

Naziv operacije: RAČUNALNIŠKA PISMENOST ZA ODRASLE (RPO) 

Številka operacije v ISARR: OP13.2.3.2.02.0100 

 

1. Uvod 
(Kratka predstavitev okvira projekta (strategija, cilji) in opis izvedbe projekta) 

Temeljni namen projekta Računalniška pismenost za odrasle je popularizirati in spodbuditi 
splošno računalniško pismenost med odraslimi ter jim omogočiti pridobitev osnovnih 
računalniških znanj in spretnosti, ki jih potrebujejo za komunikacijo v informacijski družbi. 
 
Cilji programa RPO so omogočiti vključenim udeležencem, da si pridobijo temeljna znanja za 
delo z računalnikom za potrebe poklicnega in vsakdanjega življenja, zvišati računalniško 
pismenost, ki je ena od temeljnih spretnosti za aktivno sodelovanje v sodobni družbi, 
spodbujati računalniško pismenost, znižati odstotek računalniško nepismenih oseb, 
omogočiti vključenih osebam aktivno sodelovanje v projektu, povečati možnost zaposlovanja 
po prestani kazni za ciljno skupino obsojencev in za ciljno skupino brezposelnih. 
 
Program RPO smo predvidevali izpeljati v ZPKZ Dob – 3 izvedbe, v ZPKZ Koper – 1 
izvedba, za brezposelne osebe – 2 izvedbi, za starejše od 65 let – 2 izvedbi. 
 
2. Doseženi rezultati projekta 
 
 
2.1. Poročilo o realiziranih kazalnikih projekta 
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Naziv kazalnika Leto Načrtovana 
vrednost 

Dejanska 
vrednost 

% 

Število udeležencev 2008 12 0 0,00 
Število udeležencev 2009 48 63 131,25 % 
Število udeležencev 2010 36 12 33,33 % 
Število udeležencev skupaj 96 75 78,13 % 
     
Število skupin 2008 1 0 0,00 % 
Število skupin 2009 4 5 125,00 % 
Število skupin 2010 3 1 33,33 % 
Število skupin skupaj 8 6 75,00 % 
 
 
2.2. Analiza dosežkov na ravni fizičnih ciljev 
(Opis, kateri cilji so bili v skladu s pogodbo o sofinanciranju doseženi. Če so se cilji 
spremenili, kako in zakaj? Navedba, kateri cilji in rezultati so bili v skladu s pogodbo o 
sofinanciranju izvršeni/realizirani.) 
 
Cilji programa so za vključene udeležence doseženi. Udeleženci so si pridobili temeljna 
znanja za delo z računalnikom za potrebe poklicnega in vsakdanjega življenja, zvišali so si 
računalniško pismenost, ki je ena od temeljnih spretnosti za aktivno sodelovanje v sodobni 
družbi, spodbujali smo računalniško pismenost, znižali odstotek računalniško nepismenih 
oseb, omogočiti vključenih udeležencem aktivno sodelovanje v projektu, povečali možnost 
zaposlovanja po prestani kazni za ciljno skupino obsojencev in povečali možnosti 
zaposlovanja za brezposelne osebe. 
 
Program RPO smo izpeljali v ZPKZ Dob – 2 izvedbi, in v ZPKZ Koper – 1 izvedba, za ciljno 
skupino brezposelnih – 1 izvedba, za ciljno skupino starejših od 65 let – 2 izvedbi.  Ene 
izvedbe programa nismo izvedli v ZPKZ Dob in ene izvedbe za brezposelne osebe, zaradi 
zamika podpisa pogodbe in s tem zamika izvajanja posameznih izvedb RPO. 
 
V letu 2008 še nismo vključili udeležence iz ZPKZ Dob v program RPO zaradi zamika 
podpisa pogodbe, kar smo jih potem vključili v letu 2009.  
 
V letu 2009 smo vključili v program RPO 63 udeležencev, in sicer v ZPKZ Dob – 2 izvedbi, 
ciljno skupino brezposelnih – 1 izvedba in ciljno skupino starejših od 65 let – 1 izvedba. 
Predvsem v zaporih so bile večje potrebe po vključitvi udeležencev v program, zato smo v 
izvedbe vključili več udeležencev od predvidenih. 
 
V letu 2010 smo vključili v program RPO 12 udeležencev, in sicer starejše od 65 let – 1 
izvedba. 
 
V času izvajanja projekta je prišlo do spremembe odgovorne osebe projekta (zamenjava 
direktorja), prav tako je bil s strani MŠŠ poslan nov aneks k pogodbi za znižanje finančnega 
načrta za dve nerealizirani izvedbi RPO, na podlagi katerega smo pripravili nov finančni 
načrt, ki je bil s strani MŠŠ tudi potrjen. 
 
 
2.3. Analiza dosežkov na ravni finančnih ciljev 
 
Finančni cilji so realizirani v skladu z novim finančnim načrtom. Nerealiziranih je ostalo le 
60,44 € (delo po podjemni pogodbi in nekaj posrednih stroškov). 
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Ker zaradi objektivnih razlogov nismo izvedli dve skupini RPO, smo prejeli ankes št. 2 k 
pogodbi z novo pogodbeno vrednostjo za projekt RPO in na tej podlagi pripravili nov finančni 
načrt za RPO, ki je bil s strani MŠŠ tudi odobren. V skladu z novim finančnim načrtom so bili 
doseženi finančni cilji. 
 
 
2.4. Informiranje in obveščanje 
(Katere aktivnosti in rezultati na tem področju informiranja in obveščanja javnosti so bile v 
okviru projekta dosežene?) 
 
Vse ukrepe informiranja in obveščanja smo izvajali v skladu z Navodili organa upravljanja za 
informiranje in obveščanje javnosti o kohezijskem in strukturnih skladih v programskem 
obdobju 2007-2013 in Navodili MŠŠ za izvajanje projektov ESS: objava informacije o izvedbi 
programa na naši spletni strani: http://www.cene-stupar.si/docs/uzu_mi.pdf, - informiranje 
izvajalcev programa in označitev avtorskih pogodb z logotipi in navedbo, da operacijo delno 
financira EU, ESS sklad, - oznaka gradiva s predpisani logotipi, ki ga prejmejo udeleženci 
izobraževanja, predpisani logotipi na lokacijah izvajanja projekta,… 
 
2.5. Spremljanje in ocenjevanje  
(V skladu s pogodbo o sofinanciranju naj bi se vzpostavil sistem spremljanja in vrednotenja 
projekta. Opis le tega za projekt.) 
 
Na vsakem srečanju posamezne izvedbe je potekala sprotna evalvacija, ki jo je izpeljal 
predavatelj. Projekt smo sproti spremljali na kolegijih in andragoških zborih ter na strokovnih 
aktivih. Prav tako smo izvedli končne evalvacije ob zaključku posamezne izvedbe 
programov, kjer smo preverjali kakovost izvedbe in poizvedovali po vsebini programa, na 
podlagi katerih smo pridobili rezultat uspešnosti programa.  
 
 
3. Informacije o opravljenih kontrolah na projektu 
(informacija o morebitni opravljeni kontroli na kraju samem in poročilo o opravljeni kontroli) 
  
Dne 5. 3. 2010 je bila opravljena kontrola pri izvajalcu Cene Štupar – Center za permanentno 
izobraževanje, na podlagi katere je bilo potrebno dosledneje urediti dokumentacijo projekta v 
skladu z Navodili MŠŠ za izvajanje projektov ESS, kar smo tudi uredili in po priporočilih 
kontrole tudi v nadaljevanju projekta urejali dokumentacijo. Prav tako smo na MŠŠ dostavili 
knjigovodske kartice, iz katerih je razvidno knjiženje stroškov po posameznih programih. 
 
4. Ostale informacije o projektu 
 
4.1. Dodana vrednost evropskih virov  
(Kakšna je bila dodana vrednost vključitve sredstev strukturnih skladov?) 
 
Sredstva strukturnih skladov so nam, poleg sredstev MŠŠ, omogočila izvedbo programa v 
ZPKZ Dob – 2 izvedbi, v ZPKZ Koper – 1 izvedba, za brezposelne osebe – 1 izvedba, za 
starejše od 65 let – 2 izvedbi. 
Na ta način smo omogočili obsojencem in pripornikom, starejšim od 65 let in brezposelnim 
osebam vključitev v program RPO, česar brez sredstev strukturnih skladov ne bi mogli 
realizirati. 
 
4.2. Prispevek operacije k ciljem trajnostnega razvoja 
 
- omogočiti vključenim udeležencem, da si pridobijo temeljna znanja za delo z računalnikom, 
ki so nujno potrebna v vsakdanjem življenju, 
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- zvišati računalniško pismenost, ki je temeljna spretnost za aktivno sodelovanje v sodobni 
družbi,  
-spodbujati računalniško pismenost,  
- znižati odstotek računalniško nepismenih oseb,  
- omogočiti vključenih osebam aktivno sodelovanje v projektu,  
- povečati možnost zaposlovanja po prestani kazni za ciljno skupino obsojencev in povečati 
možnosti zaposlovanja za ciljno skupino brezposelnih. 

 
 
4.3. Prispevek operacije k enaki možnosti 
 
 
Program RPO je  prispeval h kakovostnejši izrabi časa oseb na prestajanju kazni, starejših 
od 65 leti in brezposelnih oseb, tako da so udeleženci v programu pridobili znanja, ki jih bodo 
kasneje prenesli v svoje domače in družbeno okolje. Udeležba na usposabljanju je 
omogočila obnovitev in razvoj temeljnih spretnosti v povezavi z računalniško pismenostjo. Z 
izvedbo RPO smo tako prispevali v višji ravni računalniške pismenosti in lažjemu 
obvladovanju zunanjega sveta (informacijsko-komunikacijske tehnologije). 
 
4.4. Prispevek operacije k regionalnemu razvoju 
 
Udeleženci so si pridobili temeljna znanja za delo z računalnikom za potrebe poklicnega in 
vsakdanjega življenja, zvišali so si računalniško pismenost, ki je temeljna spretnost za 
aktivno sodelovanje v sodobni družbi, povečali so si računalniško pismenost in si obsojenci 
ter brezposelne osebe povečali možnosti zaposlovanja, kar pomeni tudi dodano vrednost za 
regionalni razvoj. Obsojenci bodo po prestani kazni tako lažje in bolje funkcionirali s 
pridobljenimi znanji za delo z računalnikom, kar jim bo povečalo možnosti resocializacije v 
družbo, kar pa predstavlja tudi dodano vrednost regionalnemu razvoju. 
 
 
 
 
Ime in priimek: Mag. Bojan Hajdinjak 
 
 
Datum: 20. decembra 2010 
 
 
 


