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Poročilo o delu Delovne skupine za spremljanje in vrednotenje v letu 2017 
 

Analiza SLR 

Delovna skupina je v aprilu leta 2017 izvedla obširno analizo vseh 37 strategij lokalnega 
razvoja. Analizirana so bila dodeljena sredstva znotraj SLR po skladih in podukrepih ter ne 
dodeljena sredstva. Torej razlika med finančnim okvirjem po uredbi CLLD in dodeljenim 
sredstvi v SLR.  

Analizirali smo tudi mejne LAS pri dodelitvi glavnega sklada, dodeljena sredstva na prebivalca 
območja LAS, dodeljena sredstva na km2 območja LAS, dodeljena sredstva v primerjavi s 
koeficient razvitosti občin za posamezne LAS, kazalnik število novo ustvarjenih delovnih 
mest, kazalnik število članov LAS na 1.000 prebivalcev območja LAS,  programiranje sredstev 
po podukrepih in programiranje sredstev za izvajanje operacij po tematskih področjih. 

Spremljanje in vrednotenje na nivoju mreže DRSP v letu 2017 ni bilo podprto s strani Mreže 
za razvoj podeželja, zato se je priprava zaključnega poročila in predstavitev izsledkov zavlekla 
v leto 2018. Poročilo je bilo decembra posredovano na Komisijo za prenos znanja DRSP. 

Preliminarni izsledki analize glede obsega nedodeljenih sredstev so bili ena izmed podlag za 
informirano odločanje organov DRSP v razgovorih s KO za CLLD in delček v mozaiku pri 
naknadni dodelitvi skoraj 7 milijonov evrov nedodeljenih sredstev na ESRR v okviru 
spremembe uredbe CLLD.     

Portugalska 

Delovna skupina se je na strokovni ekskurziji na Portugalskem seznanila s spremljanjem in 
vrednotenjem v LAS Atahca. Ta portugalski LAS izvaja in predstavlja spremljanje in 
vrednotenje kontinuirano od leta 1991. V štirih programskih obdobjih je bilo ustvarjeno 374 
novih delovnih mest. Na novo ustvarjeno delovno mesto je bilo porabljenih 79.803,97 evrov. 

Sodelovanje s SDE 

Delovna skupina se je udeležila predstavitve „Končnega vrednotenja izvajanja treh OP 2007-
2013“ v organizaciji Slovenskega društva evalvatorjev (SDE). Najmočnejše predstavljeno 
sporočilo predstavitve je bilo, da so bili vsi kazalniki po operativnih programih doseženi oz. 
preseženi. Večina primerljivih kazalnikov po poročilih o razvoju na makro nivoju (UMAR) pa 
ima negativno oceno. 
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Delovna skupina se je udeležba tudi pogovora „Vključevanje civilne družbe v pripravo 
programov in vrednotenje učinkov CLLD – Razvoj, ki ga vodi skupnost“ v organizaciji SDE. 
Predstavljena je bila zgodovina spremljanja in vrednotenja v ZDA, vrednotenje v ESI skladih 
in koncept participativnega vrednotenja. Participativno vrednotenje temelji na partnerstvu, v 
katerem pri nastanku poročila zunanjega evalvatorja sodelujejo vsi deležniki. Predstavljeni so 
bili tudi povzetki analize CLLD, ki ga je izvedel CVNOS. 

Sodelovanje s MKGP 

V decembru so na MKGP pripravili prevod navodil za spremljanje in vrednotenje nemške 
mreže za razvoj podeželja in smernice Evropske služba za pomoč uporabnikom pri 
vrednotenju razvoja podeželja.  

Promovira se na dokazih temelječe spremljanje in vrednotenje in uporaba kvantitativnih 
kazalnikov. Kvalitativne metode (ankete, fokusne skupine, intervjuji ipd.) uporabimo, ko 
želimo morebitna odstopanja kvantitativnih kazalnikov natančneje proučiti. 

 

     

Vodja DSSV pri DRSP 

Jože Ocepek 

 

 


