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Okvir kompetenc EU in orodje za samoocenjevanje sta instrumenta,
ki ju je GD za regionalno in mestno politiko razvil, da bi uprave, ki
upravljajo in izvajajo ESRR in Kohezijski sklad, podprl pri opredelitvi
in obravnavanju kompetenc, ki jih je treba dodatno okrepiti.
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SEZNAM KRATIC
Kratica

Pomen

KS

Kohezijski sklad

GD REGIO

Generalni direktorat za regionalno in mestno politiko

EK

Evropska komisija

ESRR

Evropski sklad za regionalni razvoj

EU

Evropska unija

ČV

Človeški viri
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GLOSAR IZRAZOV
Izraz

Pomen

Kompetenca

Sposobnost uporabljati znanje, spretnosti, veščine, zmožnosti,
ravnanje in osebne značilnosti za uspešno izvajanje ključnih
delovnih nalog ali posebnih funkcij ali delovanje v zadevni
vlogi ali na zadevnem položaju.

Okvir kompetenc

Instrument za upravljanje človeških virov, ki vključuje sklope
kompetenc, pomembne za razvoj organizacij in zaposlenih.

Zaposleni na ravni
odločanja (nosilci
odločanja)

To je vodja institucije ESRR/KS ali osebe, ki delujejo na
razmeroma visokih ravneh strateškega upravljanja.

Okvir kompetenc EU

Okvir kompetenc za ESRR in KS, ki ga je razvil GD REGIO.

Skupine delovnih vlog

Tri vrste položajev zaposlenih, ki sodelujejo pri upravljanju in
izvajanju ESRR/KS (zaposleni na operativni ravni, zaposleni
na nadzorni ravni in zaposleni na ravni odločanja), pri čemer
so bile te vrste razvite ob upoštevanju nalog, podopravil in
odgovornosti na posamezni ravni.

Izvajalska skupina

Skupina uprave, odgovorna za ocenjevanje kompetenc z
uporabo okvira kompetenc EU in orodja za samoocenjevanje.

Institucija

Vrste institucij, ki sodelujejo pri upravljanju in izvajanju ESRR
in KS v skladu z uredbami: usklajevalni organ, organ
upravljanja, organ za potrjevanje, posredniški organ,
revizijski organ ali funkcije skupnega sekretariata.

Instrumenta

Okvir kompetenc EU in orodje za samoocenjevanje.

Opis delovnega mesta

Dokument, v katerem so povzete glavne odgovornosti,
funkcije ter glavne naloge, kompetence in zahtevane stopnje
znanja.

Upravljavske
kompetence

Kompetence, ki zajemajo vodstveno funkcijo ter temeljijo na
pridobljenem znanju, sposobnostih in spretnostih.

Operativne kompetence
Zaposleni na operativni
ravni
Strokovne kompetence
Uredbe

Kompetence, ki jih morajo imeti zaposleni, da lahko uspešno
obvladujejo dodeljene funkcije, povezane z upravljanjem
ESRR in KS.
To so strokovnjaki, ki neposredno opravljajo različne naloge in
podopravila v organizaciji.
Kompetence, ki so potrebne za izvajanje posebnih strokovnih
funkcij ter temeljijo na pridobljenem znanju, sposobnostih in
spretnostih.
Uredbe o evropskih strukturnih in investicijskih skladih za
obdobje 2014–2020.
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Izraz

Pomen

Avtomatizacija procesov
z roboti

Uporaba tehnologije, ki omogoča konfiguracijo računalniške
programske opreme ali „robota“ za zajem in razlago
obstoječih aplikacij za obdelavo transakcij, obdelavo
podatkov, sprožanje odzivov in komuniciranje z drugimi
digitalnimi sistemi.

Samoocenjevanje

Vrednotenje svoje stopnje znanja v zvezi s kompetencami,
potrebnimi za uspešno in učinkovito izvajanje dodeljenih
funkcij.

Orodje za
samoocenjevanje
(orodje)

Spletno orodje, ki se uporablja za vrednotenje stopnje znanja
uporabnika v zvezi s kompetencami in opredelitev kompetenc,
ki jih je treba nadgraditi.

Podopravilo

Dejanje, ki ga izvede organ (institucija) ali oseba in s katerim
se zagotovi rezultat, povezan z upravljanjem ESRR in KS.

Zaposleni na nadzorni
ravni (nadzorniki)

To je srednja vodstvena raven institucij ESRR/KS, običajno
vodje organizacijskih enot, ki so odgovorni za skupino ljudi in
niso neposredno vključeni v operativno izvajanje programa.

Naloge

Skupina podopravil, združenih glede na namen opravila. V
okviru vsakodnevnih dejavnosti jih izvaja oseba ali skupina
oseb za zagotavljanje upravljanja ESRR in KS.

Učni in razvojni načrt

Načrti za razvoj kompetenc, ki temeljijo na rezultatih
ocenjevanja kompetenc, opravljenega z uporabo okvira
kompetenc EU in orodja za samoocenjevanje.
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1

UVOD

Te smernice za uporabnike je razvil GD Evropske komisije za regionalno in mestno
politiko (GD REGIO), da bi upravam, ki sodelujejo pri upravljanju in izvajanju ESRR in
Kohezijskega sklada, pomagal pri izvajanju okvira kompetenc EU in orodja za
samoocenjevanje (v nadaljnjem besedilu: instrumenta).
Smernice za uporabnike so ključni dokument z navodili za izvajanje instrumentov na
upravni ravni. Priporoča se, naj jih zaposleni v upravi, ki bodo odgovorni za izvajanje
instrumentov, pred začetkom ocenjevanja kompetenc natančno pregledajo.
Vsebina smernic za uporabnike zajema:


okvir kompetenc EU s podrobno določitvijo kompetenc, potrebnih za upravljanje in
izvajanje ESRR in Kohezijskega sklada, njegove logike in koristi (poglavje 2);



orodje za samoocenjevanje, pri katerem je vsebina okvira kompetenc EU zajeta z
instrumentom, primernim za samoocenjevanje kompetenc zaposlenih in institucij
(poglavje 2);



organizacijo postopka ocenjevanja kompetenc v smislu zaporedja faz in dejavnosti
ter priporočila glede tega, kaj bi institucije morale in česa ne bi smele delati pri
izvajanju instrumentov (poglavje 3);



pripravo učnih in razvojnih načrtov (in predloge) za izboljšanje kompetenc, ki jih je
treba dodatno okrepiti, vključno z metodološkim okvirom za izbiro najustreznejših
možnosti za učenje (poglavje 3);



tehnična navodila, pri katerih so opisani koraki, potrebni za prilagoditev okvira
kompetenc EU in orodja za samoocenjevanje (poglavje 4).

Odnos med temi vsebinami je predstavljen na spodnji sliki:

Okvir kompetenc EU

Orodje za
samoocenjevanje

Ocenjevanje
kompetenc

Smernice za
uporabnike

Krepitev
zmogljivosti

Učni in razvojni
načrt
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Analiza na ravni
institucije
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Uprave bi morale najprej:


pridobiti orodje za samoocenjevanje s predložitvijo zahteve za uporabniško ime in
geslo na naslov REGIO-COMPETENCY-FRAMEWORK@ec.europa.eu ter



vnesti uporabniško ime in geslo na naslednjem spletnem mestu, na katerem
gostuje orodje za samoocenjevanje:



https://fs26.formsite.com/form_app/FormSite?FormId=LoadLogin&Directory=sa_tools
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2

LOGIKA IN KLJUČNI POJMI

2.1

Zakaj sta potrebna okvir kompetenc EU in orodje za
samoocenjevanje

Z razvojem kohezijske politike se je širil tudi obseg strokovnega znanja in kompetenc,
potrebnih za njeno izvajanje. Zato Komisija namenja večjo pozornost izvajanju
konkretnih ukrepov, s katerimi se države članice podpirajo pri prizadevanjih za okrepitev
upravne zmogljivosti nacionalnih in regionalnih uprav, ki upravljajo ESRR in Kohezijski
sklad.
V programskem obdobju 2014–2020 so bile uvedene spremembe uredb, kar pomeni, da
so za upravljanje in izvajanje ESRR in Kohezijskega sklada potrebne nove kompetence.
Poleg tega je za učinkovito upravljanje skladov potrebna kombinacija kompetenc, ki
presegajo zahteve uredb.
Komisija je v odziv na te izzive pripravila okvir kompetenc EU in orodje za
samoocenjevanje kot praktična „instrumenta“ za podporo upravam pri krepitvi
zmogljivosti za upravljanje in izvajanje ESRR in Kohezijskega sklada:


okvir kompetenc EU je instrument za upravljanje človeških virov, s katerim so
opredeljene kompetence, pomembne za razvoj zaposlenih in institucij, ki sodelujejo
pri upravljanju in izvajanju ESRR in KS;



orodje za samoocenjevanje temelji na vsebinah okvira kompetenc EU, uporablja pa
se za vrednotenje stopnje znanja v zvezi s kompetencami zaposlenih in institucij, s
čimer se zagotovijo dokazi za ukrepe za razvoj kompetenc.

Ključne koristi teh instrumentov so:


instrumenta za krepitev
Kohezijskega sklada;

zmogljivosti,

prilagojena

posebnostim

ESRR

in



priložnost za uprave, da proučijo stopnjo kompetenc na ravni zaposlenih in
institucije;



vir informacij za upravljanje institucij v zvezi s potrebami po razvoju kompetenc;



dokazi za razvoj strategij za obravnavo potreb po razvoju kompetenc, vključno z
bolj strateško uporabo tehnične podpore v okviru skladov ESI;



vir za razmislek o izboljšavah organizacijske strukture uprave v zvezi s funkcijami
ESRR in KS;



olajševanje razprave med zaposlenimi in nadzorniki v zvezi s strokovnim znanjem,
sposobnostjo zaposlenih ter njihovimi prednostmi in slabostmi;



ni zahtev v zvezi s tehničnimi znanjem in spretnostmi ali stroški za uprave.

Uporaba instrumentov ni obvezna, rezultati samoocenjevanja pa so namenjeni izključno
institucijam, ne kot osnova za poročila Komisiji. V tem smislu se priporoča, naj se
instrumenta v instituciji uporabljata ločeno od postopkov ocenjevanja in naj se rezultati
ocenjevanj zaposlenih obravnavajo zaupno.

2.2

Ključni pojmi in opredelitev pojmov

Okvir kompetenc EU
Z okvirom kompetenc EU so opredeljene kompetence, pomembne za razvoj zaposlenih in
institucij, ki sodelujejo pri upravljanju in izvajanju ESRR in KS. Okvir zajema usklajevalni
organ, organ upravljanja in posredniški organ, skupni sekretariat, organ za potrjevanje
in revizijski organ. Na spodnji sliki je prikazan pregled vsebin okvira kompetenc EU:
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V praktičnem smislu so vsebine okvira kompetenc EU navedene v ločenih datotekah
Excel, pri čemer ima vsaka vrsta institucije svojo datoteko. Sedanja različica okvira
kompetenc EU je vključena v Prilogo 1: okvir kompetenc EU, spodnja slika pa vsebuje
izvleček vsebin:
Naloga

Podopravi
lo

Delovne
vloge

Skupina
kompetenc

Stopnja
znanja

Kompetenca

Okvir kompetenc EU za vsako vrsto institucije vključuje:


naloge in podopravila: zasnovani so ob upoštevanju uredb o skladih ESI za
obdobje 2014–2020, nacionalnih pravnih aktov in primerov dobre prakse,
opredeljenih na podlagi izkušenj različnih držav članic;



skupine delovnih vlog: delovne vloge so razdeljene na tri skupine, tj. nosilci
odločanja (praviloma vodja institucije ESRR/KS), nadzorniki (na primer vodje
organizacijskih enot) in zaposleni na operativni ravni na različnih položajih;



skupine kompetenc: kompetence so razdeljene na tri skupine, tj. upravljavske,
strokovne in operativne kompetence, povezane z nalogami in podopravili, ki jih
posamezni zaposleni opravljajo na podlagi delovne vloge;


operativne kompetence so kompetence, potrebne za izvajanje dodeljenih
funkcij v skladu z uredbami (na primer poenostavljene možnosti obračunavanja
stroškov, državna pomoč);



strokovne kompetence so potrebne za učinkovito izvajanje posebnih strokovnih
funkcij (na primer obravnavanje sporov, reševanje problemov);
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upravljavske kompetence se zahtevajo za zaposlene z vodstvenimi funkcijami,
deloma pa tudi za zaposlene na operativni ravni (na primer prenos, vodstvene
sposobnosti);

stopnja znanja: z vsako kompetenco je povezana lestvica stopenj znanja z
razponom od 0 do 4. Stopnje znanja, ki jih zajema okvir kompetenc EU, predstavljajo
srednjeročni cilj za razvoj kompetenc za zaposlene in institucije.

Orodje za samoocenjevanje
Orodje za samoocenjevanje je spletno orodje, razen dostopa do interneta in spletnega
brskalnika (na primer Explorer, Google Chrome) pa drugih tehničnih zahtev za njegovo
uporabo ni.
Temelji na okviru kompetenc EU, njegov namen pa je oceniti kompetence posameznih
zaposlenih in institucij ter opredeliti tiste, ki jih je treba usvojiti ali nadgraditi, poleg tega
pa zagotoviti dokaze za oblikovanje in izvajanje učnih in razvojnih načrtov za institucije
in posamezne zaposlene.
Ključni koraki delovanja orodja so:
Zaposleni
oceni svoje
kompetence

Nadzornik
zagotovi svojo
oceno
zaposlenega

Zaposleni in
nadzornik
razpravljata o
rezultatih
ocenjevanja

Pripravi se
posamezno
poročilo o
oceni

Rezultati
posameznih
ocenjevanj se
združijo

Orodje za samoocenjevanje vključuje visoko raven prilagodljivosti, da bi se lahko
izvajala ocenjevanja, prilagojena nalogam in podopravilom, ki jih izvaja poseben organ:


orodje zaposlenim omogoča, da izberejo ustrezno delovno vlogo, naloge in
podopravila, na podlagi te izbire pa orodje navede kompetence, ki jih je treba oceniti
v skladu z okvirom kompetenc EU, kar omogoča prilagojeno oceno zaposlenega;



nadzornik zaposlenega (ali nosilec odločanja, če se samoocenjuje nadzornik) nato
opravi neodvisno oceno kompetenc zaposlenega. Druga oseba pri oceni sodeluje, da
bi pregledala rezultat samoocenjevanja in ga prilagodila v skladu z nadzornikovo
oceno;



zaposleni in nadzornik nato na sestanku razpravljata o rezultatih, ki jih izračuna
sistem in ki za vsako ocenjeno kompetenco vključujejo samooceno zaposlenega,
nadzornikovo oceno in stopnjo znanja iz okvira kompetenc EU. Pri tem obravnavata
vse morebitne razlike, po potrebi prilagodita nadzornikovo oceno in opredelita
nadaljnje ukrepe;



rezultati posameznih samoocen se evidentirajo z orodjem in se lahko uporabijo za
analizo na ravni institucije. Spletno orodje ponuja dve možnosti za analizo podatkov,
tj. vgrajene funkcije za analizo posameznih kompetenc in deloma avtomatizirane
predloge v Excelu za pregled vseh kompetenc institucije.
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3

KAKO UPORABLJATI INSTRUMENTA

Za uporabo okvira kompetenc EU in orodja za samoocenjevanje je treba organizirati
postopek ocenjevanja kompetenc v instituciji. Oddelki v nadaljevanju vsebujejo smernice
za organizacijo tega postopka (faze, dejavnosti, koraki) in uporabo instrumentov, zlasti
orodja za samoocenjevanje. Na spodnji sliki so predstavljene faze in dejavnosti
ocenjevanja kompetenc.
ORGANIZACIJA
OCENJEVANJA

Dodelitev vlog in
odgovornosti

1

Usposabljanje
skupine

2

3

Priprava gradiva za
usposabljanje in
komuniciranje

5

3.1

PRIPRAVA NA OCENJEVANJE

Opredelitev
obsega in
prilagoditev

4

Opredelitev
delovnega
načrta

Usposabljanje in
komuniciranje

1

Samoocena zaposlenih

4

Priprava analiz

Sestanek za
razpravo

Posamezna
poročila

1

2

2

Ocena nadzornika

3

ANALIZA IN PRIPRAVA UČNIH
IN RAZVOJNIH NAČRTOV

Razprava na
delavnici

Prednostna
razvrstitev
ukrepov

3

Učni in razvojni
načrt

4

5

1. faza: organizacija ocenjevanja

Dejavnost 1.1: imenovanje izvajalske skupine
Skupina, potrebna za usklajevanje in izvedbo ocene kompetenc, bi morala biti vitka.
Navedene so tri različne vloge, vendar bi lahko v manjših institucijah en zaposleni
opravljal več vlog. Vloge so:


koordinator: vodja institucije ali njegov namestnik bi moral
odgovornost za izvedbo ocene kompetenc in nadaljnjih ukrepov;

nositi

splošno



upravitelj: nadzornik v instituciji ESRR/Kohezijskega sklada, ki je odgovoren za
vsakodnevno izvajanje instrumentov. Poleg tega se priporoča, da se mu dodelijo
uporabniške pravice za upravljanje orodja za samoocenjevanje;



upravitelj človeških virov (ČV): odvisno od institucionalne ureditve bi lahko sodeloval
tudi upravitelj z oddelka za človeške vire.

Dejavnost 1.2: usposabljanje izvajalske skupine
Upravitelj in upravitelj ČV bi se morala seznaniti z instrumentoma tako, da:


se seznanita z vsebinami okvira kompetenc EU;



preskusita delovanje orodja za samoocenjevanje in predlog analize;



se udeležita vseh morebitnih usposabljanj/spletnih seminarjev, ki jih organizira
Komisija.

Dejavnost 1.3: opredelitev udeležbe zaposlenih in morebitnih prilagoditev
Izvajalska skupina opredeli obseg ocene v smislu udeležbe zaposlenih, morebitne
prilagoditve instrumentov in zagotovljene stopnje usmerjanja. V zvezi z udeležbo
zaposlenih se priporoča, naj:


se vključijo vsi zaposleni na operativni ravni in izvedejo samooceno;
10

Smernice za uporabnike za okvir kompetenc EU in orodje za samoocenjevanje



se vključijo vsi zaposleni na nadzorni ravni in izvedejo samooceno ter ocenijo
kompetence zaposlenih v svoji organizacijski enoti;



se v oceno nadzornikov vključijo vsi nosilci odločanja in tudi izvedejo samooceno.

V zvezi s prilagoditvijo:


tudi če je naloge, podopravila, kompetence in stopnje znanja okvira kompetenc EU in
orodja za samoocenjevanje mogoče prilagoditi, se priporoča, naj se ne prilagajajo
vsaj, ko se instrumenta uporabljata prvič.
V zvezi z nalogami, podopravili in kompetencami:


če se šteje, da neka točka ni pomembna za institucijo, se lahko zaposlenim
naroči, naj take točke ne izberejo. Kot je pojasnjeno v poglavju 4, je sicer
mogoče tako točko odstraniti najprej iz okvira kompetenc EU in nato iz
orodja za samoocenjevanje. Vendar so koraki, potrebni za to, zamudni, zato
bi morale institucije natančno proučiti koristi odstranitve točk;



institucija lahko točko doda tako, da sledi navodilom iz poglavja 4. Tako kot
pri odstranjevanju vsebine je treba tudi pri njenem dodajanju najprej
prilagoditi okvir kompetenc EU in nato spremembe prenesti v orodje za
samoocenjevanje, prav tako pa je treba upoštevati razmerje med vloženim
delom in koristmi.

V zvezi s stopnjami znanja:


tudi stopnje znanja je mogoče prilagoditi z upoštevanjem navodil v
poglavju 4. Ker pa pomenijo srednjeročne cilje za razvoj kompetenc in se ne
uporabljajo za oceno učinkovitosti zaposlenih, se priporoča, naj se ne
spreminjajo.

V zvezi z navodili za zaposlene sta na voljo dve možnosti:


vodstvo da zaposlenim navodila v zvezi z izbiro nalog, podopravil in kompetenc v
skladu s funkcijami organizacijskih enot. Prednost tega je, da bodo rezultati
ocenjevanja osredotočeni samo na ustrezne kompetence, pomanjkljivost pa, da se
tako ne omogoči celoten pregled kompetenc institucije;



vodstvo zaposlenim prepusti izbiro nalog, podopravil in kompetenc. Prednost tega je,
da se bo na podlagi rezultatov oblikoval splošen pregled kompetenc institucije,
vendar se bodo tako zajele tudi kompetence, ki niso pomembne;



za izbiro najboljše možnosti je koristno analizirati korelacijo med nalogami in
podopravili okvira kompetenc EU ter odgovornostmi organizacijskih enot (glej
spodnjo sliko):
Institucija
Enota 1

Naloge iz okvira kompetenc

1. Načrtovanje



2. Vzpostavitev sistema



3. Ustvarjanje projektov



Enota 2



Enota 3

Enota 4



4. Spremljanje projektov



5. Spremljanje programov



6. Vrednotenje



7. Finančno upravljanje na ravni projektov



8. Finančno upravljanje na ravni programov
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Institucija
Enota 1

Naloge iz okvira kompetenc

9. Komuniciranje

Enota 2

Enota 3

Enota 4



10. Nadzor nad posredniškimi organi

Dejavnost 1.4: priprava gradiva za usposabljanje in komuniciranje
Za notranje usposabljanje in komuniciranje je mogoče uporabiti te smernice za
uporabnike in promocijsko gradivo, ki je na voljo na spletišču GD REGIO (tj. brošura in
infografika). Če pa hoče uprava pripraviti dodatno prilagojeno gradivo ali smernice za
zaposlene, je priporočljivo, da jih pripravi v tej fazi.
Dejavnost 1.5: opredelitev delovnega načrta
Naslednje faze se lahko izvedejo v dveh mesecih. Institucija lahko pri opredelitvi trajanja
in obdobja samoocene upošteva (1) delovno obremenitev zaposlenih in spoštovanje
drugih rokov institucije ter (2) povezavo z drugimi dejavnostmi, kot je priprava načrtov
za usposabljanje/zaposlovanje.
Poleg tega bi morala institucija ob upoštevanju morebitnih omejitev proučiti, ali je
potrebna zunanja podpora, da se zagotovi učinkovita izvedba ocenjevanja. Če je podpora
potrebna, bi se lahko finančna sredstva zagotovila iz proračuna programa za tehnično
podporo.
Vzorec delovnega načrta vsebuje Priloga 2: predloga delovnega načrta.

3.2

2. faza: priprava na ocenjevanje

Dejavnost 2.1: usposabljanje in komuniciranje
Priporoča se, da se pred začetkom samoocenjevanja izvedejo dejavnosti, navedene v
nadaljevanju.


Usposabljanje nadzornikov: izvesti bi ga moral upravitelj/upravitelj ČV ter si pri
tem prizadevati, da nadzornikom predstavi namen in koristi instrumentov.
Usposabljanje bi moralo biti osredotočeno na vlogo nadzornikov, kar zadeva pregled
samoocen zaposlenih, sestanke za razprave in sodelovanje pri analizi rezultatov,
kadar se to zdi primerno. Priporočljivo je, da se to organizira kot usposabljanje v
predavalnici.



Dejavnosti komuniciranja za zaposlene na operativni ravni: cilj je seznaniti
zaposlene z namenom in koristmi instrumentov ter načinom izvajanja ocenjevanja.
Kar zadeva obliko, se lahko komuniciranje organizira kot informativni dogodek ali
izvaja z uporabo digitalnih kanalov institucije (na primer e-pošte, spletnega
seminarja, spletišča). Manjše institucije lahko organizirajo samo en dogodek za
nadzornike in zaposlene.



Prilagojeno usposabljanje in komuniciranje: institucije, ki se odločijo, da bodo
zaposlenim dale navodila za izbiro nalog, podopravil in kompetenc, lahko proučijo
možnost organiziranja ločenih dogodkov po organizacijskih enotah.
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Dejavnost 2.2: začetek ocenjevanja kompetenc
Upravitelj dostopa do orodja za samoocenjevanje na tej povezavi1, pri čemer uporablja

uporabniško ime in geslo, ki ga dodeli GD REGIO. To je oddelek „uprava“ orodja, vsebuje
pa funkcije za začetek ocenjevanja, spremljanje odgovorov in analizo rezultatov. V

oddelku “uprava” je upravitelju na voljo obrazec za samoocenjevanje. S klikom na
„Share“ (Deli) sistem ustvari povezavo na orodje za samoocenjevanje, ta povezava pa se
nato predloži zaposlenim.

Dejavnost 2.3: samoocenjevanje zaposlenih
Zaposleni s klikom na povezavo pridejo do ciljne strani orodja za samoocenjevanje.
Priporoča se, da se pred začetkom seznanijo s koraki ocenjevanja, opisanimi na tej
strani.
Ko zaposleni prvič dostopi do orodja za samoocenjevanje, se registrira kot novi
uporabnik (leva stran), pri čemer sam izbere svoje uporabniško ime in geslo. Ko
naslednjič dostopi do orodja, te podatke vnese v polja za obstoječe uporabnike (desna
stran).

1

https://fs26.formsite.com/form_app/FormSite?FormId=LoadLogin&Directory=sa_tools.
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Orodje za samoocenjevanje ustvari seznam kompetenc, ki jih je treba oceniti, v skladu z
logiko okvira kompetenc EU, tj. na podlagi delovne vloge, nalog in podopravil.
Zaposleni na listu z osnovnimi informacijami:


izbere ustrezno skupino delovnih vlog s spustnega seznama, ki vključuje raven
odločanja, nadzorno raven in operativno raven;



pregleda seznam nalog in izbere ustrezne naloge, tako da označi okvire ob njih. Ko je
naloga izbrana, se pojavijo podopravila. Zaposleni na operativni ravni bi morali
pregledati seznam podopravil in izbrati ustrezna podopravila. Zaposlenim na ravni
odločanja in nadzorni ravni ni treba izbrati podopravil;



zaposleni na operativni ravni vnese tudi informacije o nadzorniku, ki bo končal
ocenjevanje njegovih kompetenc, in navede naslov programa, za katerega se izvaja
ocenjevanje (to je pomembno, ker lahko nekateri zaposleni sodelujejo pri več
operativnih programih).

Zaposleni izvede samoocenjevanje za ustvarjeni seznam kompetenc:


kompetence so združene v tri skupine: operativne kompetence, upravljavske
kompetence in strokovne kompetence;



zaposleni ocenijo vsako kompetenco v skladu z lestvico stopenj znanja, ki jo vsebuje
orodje za samoocenjevanje. Lestvica zajema vrednosti od 0 do 4 ter možnost „Ni
relevantno“, ki bi jo morali zaposleni uporabiti, kadar se jim neka kompetenca ne zdi
potrebna. Z uporabo te možnosti bodo ocenjevanje in razvojne dejavnosti bolj
osredotočeni.
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Stopnja

Opis znanja

N. R. – ni relevantno

Kompetenca ni relevantna za delovno vlogo in je ni treba oceniti.
Zaposleni nima znanja, povezanega s kompetenco.

Stopnja 0 – neznanje

Zaposleni ni sposoben uporabiti znanje.
Osnovno znanje, povezano s kompetenco (npr. splošni koncepti).

Stopnja 1 – poznavanje

Osnovna sposobnost uporabiti znanje pri vsakodnevnih nalogah (npr. opredeliti
in raziskati vidike, razumeti in razložiti dokumentacijo in situacije).
Aktivno znanje, povezano s kompetenco.

Stopnja 2 –
usposobljenost

Sposobnost uporabiti znanje pri vsakodnevnih nalogah (npr. opredeliti kritične
vidike, predlagati rešitve in pripraviti ustrezno dokumentacijo).
Poglobljeno znanje, povezano s kompetenco.

Stopnja 3 – vmesna
stopnja

Visoka sposobnost uporabiti znanje pri vsakodnevnih nalogah (npr. svetovati
drugim, razviti nove pristope, izbrati pravilno ravnanje v širšem okviru).
Obsežno strokovno znanje in spretnosti v zvezi s kompetenco.
Sposobnost opredeliti prednosti (pomanjkljivosti) posameznih
povezanih s kompetenco, in jih povezati s širšim okvirom.

Stopnja 4 – strokovna
stopnja

postopkov,

Sposobnost odzvati se na notranje in zunanje poizvedbe s prilagojenimi nasveti
ter podpreti nasvete z ustreznimi in okoliščinam prilagojenimi argumenti.
Zaposlenega drugi vidijo kot zgled, ki je sposoben voditi ali učiti druge na
področju kompetence.

Zaposleni lahko po koncu samoocenjevanja za vsako skupino kompetenc v polje vnese
dodatne kvalitativne pripombe. Opomba: Če zaposleni nima pripomb, bi moral navesti
„Brez pripomb“.

Opomba: Če kateri od oddelkov ni izpolnjen, se pojavi sporočilo „Error“ (Napaka).
Če mora zaposleni v nekem trenutku prekiniti samoocenjevanje, lahko shrani svoje
odgovore s klikom na „SAVE PROGRESS“ (Shrani napredek) na dnu vsake strani. Ko želi
nadaljevati ocenjevanje, uporabi shranjeno povezavo in se prijavi kot obstoječi
uporabnik (glej 3. korak).
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Ko zaposleni izpolni samoocenjevanje za vse kompetence, prejme obvestilo o tem, da je
njegovo delo končano ter da lahko zadevnemu nadzorniku sporoči uporabniško ime in
geslo.

Dejavnost 2.4: nadzornikovo ocenjevanje zaposlenih
Nadzornik se prijavi v orodje za samoocenjevanje, da bi ocenil kompetence zaposlenega.
Prijavi se kot obstoječi uporabnik, pri čemer vnese uporabniško ime in geslo, ki mu ju je
sporočil zaposleni.
Nadzornik in zaposleni izvedeta ocenjevanje na različnih straneh orodja za
samoocenjevanje. Po prijavi je nadzornik pozvan, naj se pomakne na oddelek za
nadzornika. Rezultati zaposlenega so sicer vidni, vendar si jih nadzornik zaradi
nepristranskosti ne bi smel ogledati.

Nadzornik oceni kompetence zaposlenega.
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Po koncu ocenjevanja se pojavi ločilna stran, ki kaže, da je ocenjevanja konec.
Nadzornik shrani rezultate, zaposlenemu pa sporočil, da je končal ocenjevanje, in ga
obvesti o času sestanka za razpravo o rezultatih.

Dejavnost 2.5: rezultati ocenjevanja in sestanek za razpravo
Zaposleni in nadzornik na sestanku razpravljata o rezultatih ocenjevanja kompetenc.
Priporočljivo je, da razprava poteka na osebnem sestanku.


Namen razprave je analizirati rezultate samoocenjevanja, opredeliti področja, na
katerih so rezultati dobri, in področja, ki jih je treba izboljšati, ter se dogovoriti o
nadaljnjih ukrepih za razvoj kompetenc.



Prikazani rezultati ocenjevanja zajemajo samooceno zaposlenega, nadzornikovo
oceno ter želeno stopnjo znanja, ki je predhodno nastavljena v orodju in pomeni
srednjeročni cilj za razvoj kompetenc.



V primeru velikih razlik med nadzornikovo oceno in oceno zaposlenega bi bilo treba
rezultate ocenjevanja prilagoditi.



Pomembno je, da se prilagoditev upošteva v nadzornikovi oceni, saj bo ta prikazana
v posameznih poročilih o oceni ter upoštevana pri izračunu rezultatov na ravni
institucije.

17

Smernice za uporabnike za okvir kompetenc EU in orodje za samoocenjevanje

Po koncu razprave se lahko v sistem vnesejo sklepne ugotovitve v zvezi s področji, na
katerih so rezultati dobri, in področji, ki jih je treba izboljšati.
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Nadzornik nato potrdi, da so bila vsa polja pravilno izpolnjena, in klikne „Next“ (Naprej),
da odpre stran „Submit“ (Predloži). Po kliku na gumb „Submit“ rezultatov ni več mogoče
urejati.

Dejavnost 2.6: priprava posameznih poročil o oceni
Upravitelj vstopi v upravni oddelek orodja in klikne gumb „Results“ (Rezultati).

Upravitelj s tem odpre zaslon s seznamom zaključenih posameznih ocen, ki so v stolpcu
„Status“ označene z zeleno.
Če želi upravitelj predložiti posamezno poročilo o oceni, najprej na spustnem meniju v
zgornjem desnem kotu strani izbere „Individual“ (Posamezno) in nato klikne ikono
ovojnice na levi strani uporabniškega imena zaposlenega.
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Pojavi se okence „Email Result“ (Pošlji e-sporočilo
z rezultati), v katerem upravitelj izpolni različna
polja, kot je prikazano na posnetku zaslona:


Email: e-naslov zaposlenega



Notification (obvestilo): Custom (po meri)



Format (oblika): Results PDF (rezultati v obliki
datoteke PDF)



Results PDF: Table (preglednica)



Results View (ogled rezultatov): Individual
Report (posamezno poročilo)



Sporočilo (neobvezno)



Kliknite „Send“ (Pošlji)

Pri rezultatih posameznega ocenjevanja so prikazane tri vrednosti, o katerih zaposleni in
nadzornik razpravljata na sestanku za pridobivanje povratnih informacij, in sicer:
samoocena, nadzornikova ocena in želena stopnja znanja. Da se nadzornikova ocena bolj
poudari, je v posameznem poročilu prikazana v ločenem stolpcu na desni strani (glej
sliko).

Opomba: Kompetence, ki jih je nadzornik označil kot „Ni relevantno“ (n. r.), so v
poročilu navedene kot število med 107 in 110.

20

3.3

3. faza: analiza in priprava učnega in razvojnega načrta

Dejavnost 3.1: priprava analiz na ravni institucije
Upravitelj se prijavi v orodje za samoocenjevanje in pomakne na stran „Results“
(Rezultati).
Na tej strani lahko izbira med dvema možnostma analize na ravni institucije, in sicer za
posamezno kompetenco ali vse kompetence.

Analize na ravni institucije za posamezne kompetence
Kliknite gumb „Analytics“ (Analitika) in nato „Item Summary“ (Povzetek točke) ter
izberite kompetenco s seznama. Za izbrano kompetenco se ustvari graf, ki prikazuje
porazdelitev zaposlenih (ki so izvedli oceno za to kompetenco) po stopnjah znanja glede
na nadzornikove ocene.
Na primer spodnji graf v zvezi s kompetenco MA.O.C1 – Pravni akti EU/nacionalni pravni
akti o skladih ESI kaže, da je ocenjeno znanje sedmih zaposlenih na stopnji 1, 60
zaposlenih na stopnji 2 in 32 zaposlenih na stopnji 3.

Analizo posamezne kompetence je mogoče omejiti na nalogo s klikom na gumb
„Analytics“ (Analitika) in nato s klikom na „Cross-Tabulation“ (Navzkrižna tabela). Ker je
posamezna kompetenca povezana z več nalogami, je ta analiza pomembna na primer za
nadzornika neke organizacijske enote, ki hoče analizirati znanje zaposlenih v enoti v
zvezi s posebno kompetenco.
Za to je treba klikniti gumb „Cross-Tabulation“ (Navzkrižna tabela) in nato na seznamu
„Question A“ (Vprašanje A) izbrati nalogo, na seznamu „Question B“ (Vprašanje B) pa
kompetenco. Na primer na sliki spodaj so prikazani rezultati ocenjevanja v zvezi s
kompetenco MA.O.C1 – Pravni akti EU/nacionalni pravni akti o skladih ESI samo za
zaposlene, ki opravljajo nalogo „Monitoring on Programme Level“ (Spremljanje na ravni
programov).
Na sliki so prikazani rezultati, razčlenjeni po podopravilu. Tako je v zvezi s podopravilom
„Measurement of the performance of the PA/Measure (planning, monitoring, forecasting,
revising)“ (Merjenje uspešnosti PS/ukrepa (načrtovanje, spremljanje, napovedovanje,
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spreminjanje) ocenjeno znanje enega zaposlenega na stopnji 1, dveh zaposlenih na
stopnji 2 in enega zaposlenega na stopnji 3.

Analiza na ravni institucije za vse kompetence
Namen je z združitvijo rezultatov ocenjevanja posameznih kompetenc za vse zaposlene
pridobiti analizo vseh kompetenc na ravni institucije. V ta namen se pridobijo surovi
podatki v obliki datoteke Excel iz orodja za samoocenjevanje in prilepijo v delno
avtomatizirano predlogo Excel (glej predloge analize na ravni institucije v Prilogi 4:
predloge analize na ravni institucije).
Za zaposlene na operativni ravni in druge zaposlene (nadzornike in nosilce odločanja) se
naložita ločena nabora surovih podatkov ter prilepita v različne preglednice predlog
analize na ravni institucije.
Za nalaganje surovih podatkov
izvedejo naslednje operacije:

se



v meniju na desni strani strani z
rezultati kliknite „Export“ (Izvozi);



v spustnem meniju „Results View“
(Ogled
rezultatov)
izberite
„Institution Report“ (Poročilo o
instituciji);



v spustnem meniju „Results Filter“
(Filter
rezultatov)
izberite
„Operational“
(Operativni)
za
podatke v zvezi z zaposlenimi na
operativni
ravni
in
„NonOperational“
(Neoperativni)
za
podatke v zvezi z vsemi drugimi
zaposlenimi;



kliknite zeleni gumb „Export“ (Izvozi), da se naložijo rezultati v obliki datoteke Excel;



če želite rezultat prejeti po e-pošti, označite možnost „Email me“ (Pošlji po e-pošti),
vnesite e-naslov in kliknite „Export“ (Izvozi).
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Po prejetju datotek Excel za zaposlene na operativni
ravni in druge zaposlene:


shranite datoteke Excel;



odprite vsako datoteko in kopirajte rezultate s
klikom na celico A1 in kombinacijo gumbov
CTRL + SHIFT +  + ;



kopirane podatke prilepite v ustrezno preglednico
delno avtomatizirane predloge Excel;



z vnosom surovih podatkov v predlogo se
ustvarita dve poročili o oceni na ravni institucije.

S prvo analizo se za vsako ocenjeno kompetenco prikažeta skupno število zaposlenih, ki
so bili ocenjeni v zvezi s to kompetenco, in njihova porazdelitev v skladu z nadzornikovo
oceno. S tem se zagotovi jasen pregled splošne stopnje razvoja kompetenc v instituciji,
vendar informacije v zvezi s srednjeročnimi razvojnimi cilji zaposlenih niso na voljo, zato
je opredelitev najustreznejših ukrepov za razvoj bolj zapletena.
Number of employees by supervisor assessed proficiency level
Total
assessed
Assessed level Assessed level Assessed level Assessed level Assessed level
employees
0
1
2
3
4

Operational

Competencies
MA.O.C39

ESIF EU/ National legal acts communication

0

0

0

0

0

0

MA.O.C40

Identification of different stakeholders
and their information needs

0

0

0

0

0

0

MA.O.C41

Management of relevant media

0

0

0

0

0

0

MA.O.C42

Web communication

0

0

0

0

0

0

Druga vrsta analize je celovitejša. Pri njej se upošteva, da se lahko želena stopnja
znanja spreminja glede na naloge in podopravila, ki jih izberejo zaposleni. Zato se pri
porazdelitvi zaposlenih glede na ocenjeno stopnjo znanja2 upošteva želena stopnja
znanja vsakega zaposlenega.

Operational

Competencies

Total
assessed
employees

Desired level 1

Desired level 2

Desired level 3

Desired level 4

Number of employees by sypervisor assessed proficiency level
0

1

2

3

4

0

1

2

3

4

0

1

2

3

4

MA.O.C41

Management of relevant media

2

0

0

0

0

0

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

N/A N/A N/A N/A N/A

MA.O.C42

Web communication

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

N/A N/A N/A N/A N/A

0

1

3

1

0

N/A N/A N/A N/A N/A

0

0

0

0

0

N/A N/A N/A N/A N/A

MA.O.C43
MA.O.C44

Knowledge of Engineering relevant
for the sector
Audit standards, procedures and
methodologies

11
0

N/A N/A N/A N/A N/A

N/A N/A N/A N/A N/A
0

0

3

3

0

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

0

1

2

3

4

Na primer slika zgoraj kaže, da se za šest zaposlenih pričakuje, da v zvezi z operativno
kompetenco „MA.O.C43 Knowledge of Engineering relevant for the sector“ (Znanje
inženirstva, ustrezno za sektor) dosegajo stopnjo 2. Od teh šestih zaposlenih so trije že
dosegli srednjeročni razvojni cilj, trije pa ga presegajo.

Dejavnost 3.2: analiza rezultatov in prednostna razvrstitev ukrepov
Cilj je opredeliti kompetence, ki jih institucije nameravajo izboljšati, in način, kako jih
nameravajo izboljšati, na podlagi dokazov iz analiz ocen institucije.
Za to dejavnost je najpomembnejše dejavno sodelovanje vodstva institucije. Potrebno je
poglobljeno poznavanje institucije in okvira programskega življenjskega cikla (na primer
sedanji status, načrtovane dejavnosti, izzivi).

2

Enako kot zgoraj: nadzornik je ocenil stopnjo znanja zaposlenih na operativni ravni, nosilec odločanja pa
stopnjo znanja nadzornikov.
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Edinstvenega pristopa ali univerzalne metodologije za prednostno razvrstitev kompetenc
ni. Priporoča se sistematična analiza rezultatov za vsako kompetenco, na podlagi katere
naj se izberejo tiste kompetence, ki bi jih bilo treba dodatno razviti.
Po opredelitvi kompetenc se izbere najustreznejši pristop za njihov razvoj. Med
možnostmi so usposabljanje, zaposlovanje, zunanje izvajanje (uporaba zunanjega
strokovnega znanja), avtomatizacija procesov z roboti, sodelovanje v mrežah za učenje
in učenje na podlagi dobrih praks, tudi na podlagi vzajemnega učenja.
Da bi se olajšala izbira metod in ukrepov za razvoj kompetenc, je bil razvit metodološki
okvir, ki je predstavljen na spodnji sliki.
Stopnja
znanja, ki jo
je treba
doseči

Metode
učenja

Stopnja 1

Spletno učenje,
predstavitve,
seminarji

Zaposlovanje
Samo če
nobeden od
zaposlenih nima
kompetence

Zunanje
izvajanje

Avtomatizacija

Nujno je treba
razviti
kompetence v
zvezi z neko
nalogo.

Omejeno na
posebne
ponavljajoče
se dejavnosti
na ravni
podopravila.

Dopolni se z
notranjim
učenjem.

Stopnja 2

Usposabljanje
v predavalnici
ali virtualnem
okolju

Uporablja se, če
je sedanja
stopnja nizka in
zelo nujna

Za strateške
naloge
dolgoročno ni
priporočljivo.

Stopnja 3–4

Usposabljanje
na delovnem
mestu,
mentorstvo
itd.

Najustreznejše
za te stopnje.
Sedanja stopnja
je nizka in zelo
nujna.

Ohraniti/razviti
je treba
sposobnost
nadzorovati
zunanje
izvajanje

Uporablja se
kot
nadomestna
možnost za
zunanje
izvajanje.
Ohraniti/razviti
je treba
sposobnost
nadzorovati
zunanje
izvajanje
avtomatiziranih
nalog

Mreže
Dobre prakse
Izbira ukrepov

Najbolj priporočljivo

Za proučitev

Ni najustrezneje

Dopolnjuje druge

V nadaljevanju so povzeta načela metodološkega okvira.


Prednostna možnost za razvoj kompetenc je usposabljanje. Pri izbiri
najustreznejše metode usposabljanja bi bilo treba upoštevati stopnjo znanja, ki jo je
treba doseči. Višje stopnje znanja so povezane z bolj interaktivnimi metodami. V ta
namen je teoretična referenca Bloomova taksonomija rezultatov učenja:
Metoda učenja

Opredelitev

Za doseganje stopenj znanja 3 in 4
Učni
programi
podlagi intervizije

na

Intervizija je metoda samopomoči, ki jo kolegi ali sodelavci uporabljajo, da bi
drug drugemu pomagali pri obravnavanju izzivov, s katerimi se oseba spopada
pri delu. V nekaterih primerih je na voljo moderator.

Učenje na delovnem
mestu

Individualni pristop učenja z delom, pri katerem se zaposleni uči novih
kompetenc v rednih delovnih razmerah. Zaposleni med opravljanjem nalog
prejema neposredne povratne informacije. Oseba, pristojna za mentorstvo
zaposlenega, ga opazuje, mu daje navodila in zagotavlja povratne informacije.

Mentorstvo in podpora
pri delovanju

Individualna podpora na delovnem mestu v zvezi s tehničnimi vprašanji ali
vprašanji osebnega delovanja. Ta podpora je lahko notranja (zagotavlja jo
upravitelj ali druga oseba v organizaciji) ali zunanja (zunanji mentor).

Vodena razprava, pri
kateri
sodelujejo
strokovnjaki

Dogodek, na katerem imajo zaposleni možnost, da obravnavajo tehnične izzive
pri svojem delu ter prejmejo navodila, namige in rešitve za te izzive.

Za doseganje stopnje znanja 2
Naloge v (virtualni)
predavalnici

Skupina zaposlenih, ki želijo poglobiti znanje o nekaterih kompetencah. Lahko se
sestajajo fizično na enem kraju ali virtualno.

Skupinske naloge

Skupina zaposlenih prejme nalogo, ki jo morajo opraviti skupaj.

Interaktivna igrifikacija

Interaktivna igrifikacija je postopek uporabe zasnov in konceptov iger pri
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Metoda učenja

Opredelitev
usposabljanju, da bi bilo to za učenca bolj zanimivo. Učenci tekmujejo
neposredno z enim ali več posamezniki ali posamično sodelujejo v interaktivni
izkušnji, pri kateri se učnih uspeh nagradi v neki obliki.

Za doseganje stopnje znanja 1
Izvršljiva datoteka s tečajem, ki se lahko pošlje po e-pošti ali zažene na
osebnem računalniku ali naloži na sistem za upravljanje učenja z ustreznimi
nastavitvami. Omogoča učenje, katerega hitrost določa učenec, ter vključuje
besedilne vsebine, statične grafike, animacije in redno interakcijo za motivacijo
in obnavljanje znanja.

Spletno učenje

Predstavitev
spodbujanjem
sodelovanja

s

Interaktivna metoda za spodbujanje sodelovanja skupine ljudi v razpravi o
določeni temi. Lahko ima obliko razprave, debate, pripovedništva, izmenjave
vprašanj in odgovorov itd.

Usposabljanje se lahko organizira na dva načina – z udeležbo na obstoječih dogodkih za
usposabljanje ali organizacijo prilagojenih dogodkov za institucijo. Pri izbiri bi bilo treba
upoštevati stroškovno učinkovitost na podlagi (1) ustreznosti in (2) stroškov (število
oseb, ki se usposabljajo * stroški usposabljanja na udeleženca).


Zaposlovanje se priporoča, kadar je sedanja stopnja razvoja kompetence nizka v
primerjavi z želeno, to vrzel pa je nujno treba zapolniti. Zaposlovanje bi se moralo
obravnavati predvsem za ponotranjenje virov s stopnjama znanja 3 ali 4, da bi se
zapolnila posebna vrzel v kompetenci, ki je z usposabljanjem ni mogoče hitro
zapolniti.



Zunanje izvajanje, namenjeno pridobivanju zunanjega strokovnega znanja
za obravnavo posebnih vrzeli v kompetencah, bi se moralo vselej obravnavati v
povezavi z eno ali več nalogami ali podopravili. V zvezi s strateškimi nalogami lahko
institucija obravnava zunanje izvajanje zgolj kot začasno rešitev, dokler niso
ustrezno razvite notranje kompetence. Priporočljivo je tudi, da se v obseg zunanjega
izvajanja vključijo tudi dejavnosti za razvoj kompetenc. V zvezi z nalogami, ki niso
strateške, se lahko zunanje izvajanje obravnava kot dolgoročna možnost, vendar bi
bilo treba v instituciji vseeno razviti minimalno stopnjo kompetence.



Avtomatizacija procesov z roboti pomeni uvedbo prilagojene programske opreme
za izvajanje ponavljajočih se podopravil. Ob upoštevanju zahtev za e-kohezijo v zvezi
z računalniško izmenjavo podatkov in narave podopravil bi se lahko avtomatizacija
procesov z roboti uporabila v zvezi s posebnimi vidiki ocenjevanja projektov,
upravnim preverjanjem in preverjanjem upravičenosti ter preverjanjem zahtevkov za
plačilo. Pripraviti bi bilo treba primer uporabe, da bi se vnaprej ocenila možnost
konkretne uporabe, zato institucije te možnosti ne bi smele imeti za možnost za
obravnavo najnujnejših vrzeli v kompetencah.



Sodelovanje v mrežah za učenje: S kompetencami so povezane številne mreže za
učenje, ki so bile ustanovljene na evropski ravni in jih upravlja Komisija ali
akademske institucije3.Sodelovanje bi bilo treba obravnavati kot možnost učenja, ki
dopolnjuje zgoraj navedene možnosti.



Dobre prakse: na spletni strani GD REGIO4 so na voljo dobre prakse v zvezi z
razvojem kompetenc. Podobno kot sodelovanje v mrežah za učenje bi bilo treba tudi
sprejetje dobrih praks – tudi na podlagi vzajemnega učenja – obravnavati kot
dopolnilno možnost učenja.

Priporoča se, da se kot rezultat te dejavnosti v predlogo analize na ravni institucije
dodata seznam izbranih kompetenc, ki jih je treba izboljšati, in izbrana metoda učenja,

3
4

http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/studies/pdf/comp_fw/eu_comp_fw_report_en.pdf.
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/studies/pdf/comp_fw/eu_comp_fw_annex7_en.pdf.
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po možnosti pa tudi časovni okvir. To bo nato predstavljeno širši skupini zainteresiranih
strani institucije, kot je opisano pri naslednji dejavnosti.
Koda

Kompetenca

MA.O.C1

Pravni akti EU/nacionalni
pravni akti o skladih ESI

MA.O.C2

MA.O.C3

Skupno
število
ocenjenih
zaposlenih

Ocenjena
stopnja 1

Ocenjena
stopnja 2

Ocenjena
stopnja 3

Ocenjena
stopnja 4

Izbrana
za
razvoj

Metoda
razvoja
kompetence

Časovni
okvir

DA

Usposabljanje

3. četrtletje
leta 2018

Nacionalni
strateški
dokumenti
(npr.
nacionalne
razvojne
strategije,
ustrezne
tematske
in
sektorske
politike)
Pravila
o
upravičenosti
izdatkov,
vključena
v
pravne akte, smernice in
metodologije na ravni EU
in
nacionalni
ravni,
vključno
s
področjem
podpore

Dejavnost 3.3: delavnica za razpravo o rezultatih
Ta dejavnost je namenjena izmenjavi rezultatov ocenjevanja kompetenc in načrtovanih
ukrepov za razvoj kompetenc s širšo skupino zainteresiranih strani institucije ter
pridobivanju podpore nosilca odločanja.
Na delavnici lahko sodelujejo nacionalne šole za javno upravo, da bi se podprla
opredelitev ponudb za usposabljanje, ki ustrezajo potrebam institucij.

Dejavnost 3.4: priprava učnega in razvojnega načrta
Priporoča se, naj institucije ob koncu ocenjevanja pripravijo učni in razvojni načrt, v
katerem so povzeti rezultati ocenjevanja in načrtovani nadaljnji ukrepi za razvoj
kompetenc.
V skladu z dobro prakso se načrtovanje virov iz proračuna za tehnično podporo v okviru
operativnega programa, ki ga upravlja/izvaja institucija, uskladi z dejavnostmi,
vključenimi v učni in razvojni načrt. Predlogo učnega in razvojnega načrta vsebuje
Priloga 3: predloga učnega in razvojnega načrta, zajema pa:


področje uporabe in metodologijo samoocenjevanja;



rezultate ocenjevanja kompetenc na ravni institucije;



takojšnje ukrepe za razvoj kompetenc: izbrane metode za učenje in ukrepe za
obravnavo vrzeli v kompetencah ter časovni okvir za izvedbo;



proučitev prihodnjega načina uporabe orodja, pri čemer so zajeti vidiki odgovornosti,
postopki za izvajanje in zahteve v zvezi z viri;



časovni načrt za izvajanje takojšnjih ukrepov in pripravo za prihodnjo uporabo.

Institucije bi lahko pri pripravi načrta na podlagi seznama nalog in podopravil, vključenih
v okvir kompetenc EU, presodile tudi, ali bi bilo treba proučiti morebitne prilagoditve
organizacijske strukture. To bi omogočilo dodatno pojasnitev razdelitev vlog in
odgovornosti med organizacijskimi enotami.
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4

KAKO PRILAGODITI INSTRUMENTA

4.1

Prilagoditev okvira kompetenc EU

Če namerava institucija prilagoditi instrumenta, se priporoča, naj najprej dokumentira
vse spremembe v Excelovi različici okvira kompetenc EU.
Programming
Operat ional level

Operational Competencies

MA.O.C1
MA.O.C2

ESIF EU/ Nat ional legal act s - general
Nat ional st rat egic document s (e.g. Nat ional
Development St rat egies, relevant t hemat ic
and sect oral policies)

Definition of the
Management of
Preparation of the guiding principles
the evaluation
Programme
for selection of
process (ex-ante)
operations

MA.O.C4

ESIF EU/ Nat ional legal act s - eligibilit y of
expendit ure (rules, guidelines and
met hodologies, including t he scope of
support )
Territ orial issues, such as ITI, CLLD,
Sust ainable urban development ,
macro/ regional st rat egies and int erregional
cooperat ion planning

Negotiation with
the EC

Procurement of
goods and
services under
Technical
Assistance

Supervisory level

Decision making
level

4

4

2

4

2

3

3

4

4

2

4

1

3

3

4

3

3

3

3

2

NEW
PROFICIENCY
LEVEL

NEW COMPETENCY

MA.O.C3

NEW SUB-TASK

4

2

3

2

3

V praktičnem smislu prilagoditev vključuje naslednje korake:


če se doda nova naloga: najprej se podrobno določijo podopravila, nato povežejo
obstoječe in nove kompetence ter dodelijo stopnje znanja, in to za vse delovne
vloge;



če se doda novo podopravilo: najprej se povežejo obstoječe in nove kompetence ter
dodelijo stopnje znanja, in to za vse delovne vloge;



če se doda nova kompetenca: povezati bi jo bilo treba z obstoječimi podopravili za
zaposlene na operativni ravni, pa tudi z drugimi delovnimi vlogami;



če je treba spremeniti stopnje znanja, je to mogoče preprosto izvesti tako, da se
obstoječe stopnje nadomestijo z novimi;



priporoča se tudi, naj se vse spremembe vizualno označijo v datoteki.

4.2

Prilagoditev orodja za samoocenjevanje

4.2.1 Kako dodati/urejati naloge
Obvezno


dostop upravitelja do orodja za samoocenjevanje;



okvir kompetenc EU.

Navodila
1. Prijavite se na stran Formsite
institucionalnem obrazcu;

in

kliknite

gumb

„Edit“

(Uredi)

na

vašem

2. pomaknite kazalec na okvir z nalogami in kliknite gumb „Edit“ (Uredi) v spodnjem
levem kotu;
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3. v zavihku „Edit Choices“ (Uredi izbire) kliknite okrogli gumb + za dodajanje novih
nalog ALI ikono svinčnika za urejanje imena naloge;
4. kliknite zeleni gumb „Save“ (Shrani) na dnu okenca;
5. dodana/urejena naloga se bo pojavila na vašem obrazcu;

Opomba: Če ne želite dodati podopravil, pojdite na korak 11.

6. za dodajanje novega seznama podopravil na levem meniju Common Items (Skupne
točke) kliknite okvirček „Checkbox“ (Potrditveno polje) in ga povlecite na poljubno
mesto pod naslovom „Sub-tasks“ (Podopravila);
7. v okencu „Checkbox“ (Potrditveno polje) pod okvirom Choices (Izbire) kliknite na
zavihek „Edit Choices“ (Uredi izbire). kliknite gumb + za dodajanje podopravil ali
izbrišite besedilo „Choice A“ (Izbira A) ali „Choice B“ (Izbira B) ter poimenujte

dodatna podopravila;
8.

ko so dodana vsa podopravila, kliknite zeleni gumb „Save“ (Shrani) na dnu okenca;

9. pomaknite kazalec na okvir z dodanim besedilom in kliknite gumb „Edit“ (Uredi);
10. v zgornji vrstici kliknite zavihek „Rules“ (Pravila). Na spodnjih spustnih menijih
izberite „Tasks“, „is“ in „Added task example“ (Naloge, je in Dodan primer naloge) (s
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tem določite „pravilo“, po katerem se ta okvir pojavi samo, kadar se na meniju
„Tasks“ (Naloge) izbere možnost „Added task example“ (Dodan primer naloge));
11. za določitev kompetenc, povezanih z novimi podopravili, je treba opredeliti „Rules“
(Pravila) pri vsaki kompetenci. To storite tako, da se pomaknete na stran 3,
pomaknete kazalec na kompetence, ki jih želite dodati novim nalogam in
podopravilom, ter kliknete gumb „Edit“ (Uredi);
12. v zgornji vrstici kliknite zavihek „Rules“ (Pravila). Novo pravilo dodate tako, da

kliknete zeleni gumb + in izberete ustrezno pravilo (v zadevnem primeru se bo
kompetenca MA.O.C5 pojavila v primeru kombinacije možnosti „Added task example“
„is“ in „Sub task 1“);
13. ponovite postopek za vse ustrezne kompetence v oddelku „Self-assessment“
(Samoocenjevanje);
14. če želite dodati nadzornikovo oceno, se pomaknite navzdol do oddelka za
samoocenjevanje in ponovite enak postopek za iste kompetence, kot ste jih izbrali pri
prejšnjem koraku;
15. če želite dodati želeno stopnjo, povezano z vsako kompetenco, se pomaknite navzdol
na stran z rezultati (9) in za vsako kompetenco izberite ustrezno želeno stopnjo.
Primer:Če je za podopravilo 1 želena stopnja 3 v zvezi s kompetenco MA.O.C5 –
Državna pomoč, pomaknite kazalec na ustrezen okvir in kliknite gumb „Edit“ (Uredi);

16. v zgornji vrstici kliknite zavihek „Rules“ (Pravila), z izbiro ustreznih možnosti na
spustnih menijih dodajte novo pravilo in kliknite gumb „Save“ (Shrani);
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17. ta postopek ponovite za vsako dodano kompetenco in povezano želeno stopnjo
znanja.

Opomba: Če želite urediti nalogo/podopravilo, je treba upoštevati, da je vsaka naloga/podopravilo
„povezano“ s posebnim naborom kompetenc, kot so navedene v Excelovi preglednici okvira
kompetenc GD REGIO. Če želite urejeno nalogo prilagoditi novim zahtevam, morate spremeniti
tudi „povezane“ kompetence.

4.2.2 Kako spremeniti želene stopnje znanja
Za zaposlenega, ki opravlja podopravilo „priprava programa“ (v okviru naloge
načrtovanje), je na primer določena želena stopnja 3 v zvezi s kompetenco MA.O.C5 –
Državna pomoč. Če se odločite želeno stopnjo znanja v zvezi s to kompetenco spremeniti
s 3 na 2, za potrebne spremembe sledite navodilom v nadaljevanju.
Obvezno

1. Dostop upravitelja do strani Formsite za institucije;
2. okvir kompetenc EU.
Navodila

1. Prijavite se na stran Formsite
institucionalnem obrazcu;

in

kliknite

gumb

„Edit“

(Uredi)

na

vašem

2. pomaknite se navzdol na stran z rezultati (stran 9), pomaknite kazalec nad okvir za
želeno stopnjo 3 v zvezi s kompetenco MA.O.C5 ter kliknite gumb „Edit“ (Uredi);
3. v zgornji vrstici kliknite zavihek „Rules“ (Pravila);
4. zraven pravila, ki ga želite spremeniti, kliknite gumb „-“, da odstranite pravilo, in
kliknite zeleni gumb „Save“ (Shrani) v spodnjem delu;
5. da bi želeno stopnjo 2 v zvezi s kompetenco MA.O.C5 „povezali“ z zadevnim
podopravilom, pomaknite kazalec na okvir z želeno stopnjo 2 v zvezi s to
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kompetenco in kliknite gumb „Edit“ (Uredi);
6. v zgornji vrstici kliknite zavihek „Rules“ (Pravila) in nato gumb „+“ ob katerem koli
„pravilu“, da dodate želeno „pravilo“;
7. novo pravilo vnesete tako, da izberete ustrezne možnosti na spustnem meniju (v
zadevnem primeru „Programming“, „is“ in „Preparation of the Programme“) in

kliknite „Save“ (Shrani).

4.2.3 Dodajanje kompetenc
Obvezno


Dostop upravitelja do strani Formsite za institucije;



okvir kompetenc EU.

Navodila
1. Zadevno kompetenco dodajte okviru kompetenc EU;
2. določite želene stopnje znanja za zadevna podopravila v skladu s svojo odločitvijo;
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3. prijavite se na stran Formsite
institucionalnem obrazcu;

in

kliknite

gumb

„Edit“

(Uredi)

na

vašem

4. pomaknite
se
navzdol
do
strani
za
samoocenjevanje
(operativna/upravljanje/strokovna), pomaknite kazalec na zadnjo kompetenco v
navedeni kategoriji in kliknite gumb „Copy“ (Kopiraj);
5. pomaknite kazalec na kopirano kompetenco in kliknite gumb „Edit“ (Uredi);
6. naziv kompetence uredite tako, da bo izražal novo kompetenco (slika na desni

strani);

7. v zgornji vrstici kliknite zavihek „Rules“ (Pravila) ter z gumboma „-“ in „+“ pri novi
kompetenci dodajte/odstranite ustrezna podopravila (v skladu z dodanimi vrednostmi
v okviru kompetenc EU);

8. kliknite zeleni gumb „Save“ (Shrani);
9. pomaknite kazalec na novo dodano kompetenco in kliknite gumb „Copy“ (Kopiraj);
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10. kliknite na kopirano kompetenco in jo povlecite na ustrezni oddelek za nadzornikovo
oceno ter spustite (dve strani nižje);

11. da bi določili želeno stopnjo za novo dodano kompetenco, se pomaknite na
kategorijo,
ki
ustreza
kompetenci,
v
oddelku
z
rezultati
(operativna/upravljanje/strokovna, str. 9–10);
12. pomaknite kazalec na zadnji okvir z rezultati na strani in kliknite gumb „Copy“
(Kopiraj);
13. pomaknite kazalec na kopirani okvir z rezultati in kliknite gumb „Edit“ (Uredi);
14. uredite podrobnosti v zvezi s kompetenco, vključno z želeno stopnjo znanja, da bodo
izražale novo kompetenco;
15. v zgornji vrstici kliknite zavihek „Rules“ (Pravila) in nato gumb „+“ ob katerem koli
pravilu, da dodate želeno „pravilo“;
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16. v zgornji vrstici kliknite zavihek „Rules“ (Pravila) ter z gumboma „-“ in „+“ pri novi
kompetenci dodajte/odstranite ustrezna podopravila (v skladu z dodatnimi
vrednostmi v okviru kompetenc EU).
Opomba: Če se odločite urediti obstoječi naziv kompetence, preglejte povezane želene
stopnje znanja v oddelku z rezultati in jih ustrezno prilagodite.
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Smernice za uporabnike za okvir kompetenc EU in orodje za samoocenjevanje

PRILOGA 1: OKVIR KOMPETENC EU
Glej ločene datoteke.
1a Okvir Kompetenc za usklajevalni organ
1b Okvir Kompetenc za organ upravljanja in posredniški organ
1c Okvir Kompetenc za skupni sekretariat
1d Okvir Kompetenc za organ za potrjevanje
1e Okvir Kompetenc za revizijski organ
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Smernice za uporabnike za okvir kompetenc EU in orodje za samoocenjevanje

PRILOGA 2: PREDLOGA DELOVNEGA NAČRTA
Stanje dne:
Faza

1. faza:
organizacija

2. faza:
samoocenjevanje

3. faza: analiza
in priprava
učnega in
razvojnega
načrta

Naloge

1. mesec
T1
T2

T3

Dejavnost 1.1: imenovanje izvajalske
skupine
Dejavnost 1.2: usposabljanje
izvajalske skupine
Dejavnost 1.3: opredelitev udeležbe
zaposlenih in morebitnih prilagoditev
Dejavnost 1.4: priprava gradiva in
predlog
Dejavnost 1.5: opredelitev delovnega
načrta
Dejavnost 2.1: usposabljanje in
komuniciranje
Dejavnost 2.2: začetek ocenjevanja
kompetenc
Dejavnost 2.3: samoocenjevanje
zaposlenih
Dejavnost 2.4: nadzornikovo
ocenjevanje zaposlenih
Dejavnost 2.5: rezultati ocenjevanja
in sestanek za razpravo
Dejavnost 2.6: priprava posameznih
poročil o oceni
Dejavnost 3.1: priprava analiz na
ravni institucije
Dejavnost 3.2: analiza rezultatov in
prednostna razvrstitev ukrepov
Dejavnost 3.3: delavnica za razpravo
o rezultatih
Dejavnost 3.4: priprava učnega in
razvojnega načrta
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T4

2. mesec
T1
T2

T3

T4

3. mesec
T1
T2

T3

T4

PRILOGA 3: PREDLOGA UČNEGA IN RAZVOJNEGA NAČRTA
Glej ločeno datoteko.
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PRILOGA 4: PREDLOGE ANALIZE NA RAVNI INSTITUCIJE
Glej ločene datoteke.
1a Predloga analize za usklajevalni organ
1b Predloga analize za organ upravljanja in posredniški organ
1c Predloga analize za skupni sekretariat
1d Predloga analize za organ za potrjevanje
1e Predloga analize za revizijski organ
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