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ZAKLJUČNA KONFERENCA PROJEKTA »SOCIALNI PARTNER ZA SOCIALNI DIALOG III – 

FLEKSIBILEN DI@LOG««  – LJUBLJANA, 9.11.2022  

 

KS 90 je 9.11.2022 organizirala in izvedla zaključno konferenco projekta. Konference se je udeležilo 44. 

udeležencev. Na zaključni konferenci so bile predstavljene izvedene aktivnosti, ugotovitve in učinki  

projekta. 

 

Menimo, da so bila skozi različne pristope analiz, priročnikov, usposabljanj in ostalih projektnih aktivnosti, 

ciljna področja dobro obdelana. Menimo tudi, da je bil s tem dosežen glavni cilj projekta – krepitev 

usposobljenosti socialnih partnerjev za učinkovitejše sodelovanje pri pripravi in izvajanju politik in pristopov, 

povezanih zlasti s trgom dela in vseživljenjskim učenjem ter zagotavljanjem pravne varnosti aktivnega 

prebivalstva.  

 

Izvedbo projekta vrednotimo v celoti kot uspešno realizirano, kar nam je na nek način, s Končnim poročilom 

o izvedenem preverjanju na kraju samem, ugotovitve in mnenje organa upravljanja, potrdila tudi kontrola 

SVRK. Pri pregledu izvajanja projekta, ki ga je opravila 23. junija 2022, ni odkrila nobenih kršitev in ugotovila 

uspešno izvajanje. Izdala nam je le dve opozorili. 

 

V začetku novembra 2022 je bilo pripravljeno in izdano še zaključno poročilo o izvajanju projekta. 

Podrobnejši datumski pregled projektnih aktivnosti pa  je v mesečnih, polletnih in letnih poročilih projekta. 

V zaključnem poročilu so zajeti širši vsebinski pregledi projektnih aktivnosti, finančno poročilo in 

ovrednotenje doseganja zastavljenih kazalnikov o ciljih projekta. Poseben poudarek je bil dan na izvajanju 

izobraževanj in usposabljanj ter izdaji priročnikov. 

 

Potek, aktivnosti in cilje projekta so predstavili sodelujoči partnerji 8KS 90, PGZ in OSO-KS 90) na projektu 

in zunanja sodelavka iz projektnega inženiringa dr. Alja Žorž. 
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