
Zasnova modela vrednotenja SLR v Sloveniji 

DELOVNA SKUPINA DRSP ZA SPREMLJANJE IN  VREDNOTENJE 

September, 2018 



Potek delavnice 
 14:00 Uvodna predstavitev 

 14:10 Delo po skupinah 

 14:50 Odmor 

 15:20 Plenarno poročanje o delu v skupinah  

 16:00 Zaključek 

  

  



Vrednotenje na ravni LAS 
◦ vrednotenje je namenjeno članom LAS (UO, skupščina, vodilni partner) 
◦ LAS izvede vrednotenje ob upoštevanju načrta vrednotenja, predstavljenega v SLR 
◦ LAS oblikuje delovno skupino za vrednotenje, ki pripravi okvir za vrednotenje 
◦ Izhodišče za vrednotenje so potrebe in zanimanja članov LAS 
◦ Delovna skupina v sodelovanju z drugimi deležniki oblikuje nabor vprašanj za vrednotenje, merila za presojo in 

opredeli kvantitativne in kvalitativne kazalnike 
◦ Izvedba vrednotenja je skladna z načinom opredeljenim v SLR (samovrednotenje, eksterno, kombinacija) 
◦ Poročilo o vrednotenju in potrebe po ukrepanju na osnovi ugotovitev potrdi upravni odbor, z ugotovitvami 

vrednotenja se seznani skupščina 
◦ orodje za sprotni učni proces za uspešnejše, učinkovitejše in relevantno načrtovanje in izvajanje pristopa 

LEADER/CLLD 
◦ zagotavlja kvantitativne in kvalitativne dokaze, ki upravičujejo visoke stroške izvajanja pristopa LEADER/CLLD 
◦ skupnosti LAS omogoča zagovarjanje povečanja razpoložljivih sredstev za pristop CLLD znotraj  +50% na EKSRP, 

+ 50% na ESRR, vse na ESPR in Evropski socialni sklad po letu 2020. 
 
 
 

  



Vrednotenje na ravni LAS 
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Delovna področja 
 1) Uspešnost doseganja ciljev SLR 

 2) Animacija 

 3) Izvedbeni mehanizem CLLD 

 4) Prispevek k horizontalnim temam 

 5) Okrepljen socialni kapital 

 6) Izboljšani rezultati 

 7) Izboljšano lokalno upravljanje (vladanje) 

  

  



Izhodišča za vrednotenje CLLD 
 - kontinuirano spremljanje relevantnih kazalnikov čez več programskih obdobij omogoča dobro 
osnovo za vrednotenje 

 - zagotavljanje dokazov (kvantitativnih in kvalitativnih) za informirano odločanje organov LAS 

 - uporaba primerljivih kazalnikov (med LAS) 

 - skupno spremljanje posameznih kazalnikov na nivoju nevladne mreže LAS? 

   



Namen delavnice 
 Osrednji cilj delavnice je pripraviti nabor vprašanj, meril in kazalnikov 
med katerimi bodo organi odločanja LAS (UO, skupščina) in vodilni 
partner lahko izbrali vprašanj, meril in kazalnikov primernih za 
njihovo območje (SLR) glede na interes oz. potrebo LAS! 

  



Delovna področja 
 1) Uspešnost doseganja ciljev SLR                

 2) Animacija 

 3) Izvedbeni mehanizem 

 4) Prispevek k horizontalnim temam 

 5) Okrepljen socialni kapital 

 6) Izboljšani rezultati 

 7) Izboljšano lokalno upravljanje (vladanje) 

  

  

 Skupina 1 – Slomškova dvorana – g. Bedrač 

 Skupina 2 – Velika dvorana MD – ga. Tvrdonova 

 Skupina 3 – Velika dvorana MD – g. Zidar 

 Skupina 4 – Mala dvorana MD – ga. Metličar, ga. Šabec 

 Skupina 5 – Velika dvorana MD – ga. Marošek 

 Skupina 6 – Mala dvorana MD – g. Ocepek 

 Skupina 7 – Slomškova dvorana – g. Lukesch 

  

  



Izsek kazalnikov LAS Atahca (1991-2013)  



Izziv 19.4. – vodenje in animacija 
 - za spremljanje in vrednotenje učinkov pri 19.4. ni vzpostavljenih elementov vrednotenje (se 
lahko izognemo štetju kulijev, potnim nalogom, pogostitvam, ločenem beleženje ur dela za 
animacijo oz. vodenje, itd.)  

 - ali lahko podukrep lahko po letu 2020 spremljamo na nivoju rezultatov animacije  

 - uporabimo kazalnika rezultata animacije: 
◦ delež upravičencev, ki prvikrat prejemajo podporo iz naslova LEADER/CLLD  
◦ delež sredstev, dodeljenih upravičencem, ki prvikrat prejemajo podporo iz naslova LEADER/CLLD  

 - če je novih upravičencev ali 10 ali 20 ali 30 odstotkov oz. po oceni LAS je bila animacija uspešna 

 - če je delež sredstev dodeljenih novim upravičencem ali 10 ali 20 ali 30 odstotkov oz. po oceni 
LAS je bila animacija uspešna 

 - posledično prejemanje sredstev za vodenje in animacijo na podlagi npr. trimesečnega pavšala 

  
 



Izziv: razdelitev sredstev na nivoju SLO 
 V Sloveniji imamo LAS, ki je iz EKSRP in ESRR upravičen do dobrih 30 evrov na prebivalca 
območja LAS s problemskimi območji. 

 V Sloveniji imamo LAS, ki je iz EKSRP in ESRR upravičen do dobrih 110 evrov na prebivalca 
območja LAS s problemskimi območji. 

 Povprečna vrednost sredstev CLLD na prebivalca območja LAS znaša slabih 60 evrov. 

  

 Verjetno bi na nivoju države bilo smiselno spremljanje in vrednotenje ali so LASi, ki so prejeli več 
sredstev po prebivalcu območja LAS dosegli tudi primerjalno večje rezultate. Ali so razmerja med 
dodeljenimi sredstvi skladno s kriteriji dodelitve ustrezna?  
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