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Datum: 03. 03. 2019 

 

Poročilo o delu Delovne skupine za spremljanje in vrednotenje v letu 2018 
 

Izobraževanje 

Dva predstavnika delovne skupine, Julija Marošek in Jože Ocepek sta se skupaj s Zvonkom 
Hardijem, predstavnikom MKGP, pristojnim za spremljanje in vrednotenje PRP, udeležila 
dvodnevne delavnice "Prikaz dodane vrednosti LEADER / CLLD z vrednotenjem," ki se je 17. 
in 18. maja 2018 odvijala v Helsinkih. 

Skupno je na konferenci sodelovalo 68 udeležencev iz organov upravljanja (33%), 
raziskovalnih institucij in evalvatorjev (21%), LAS oz. mrež LAS (18%), evropske komisije 
(13%), nacionalnih mrež (12%) in plačilnih agencij (3%). 

 

Predstavljeni so bili primeri dobrih praks vrednotenja po posameznih fokusih: 
1) izboljšanje socialnega kapitala 
2) izboljšano lokalno upravljanje (vladanje) 
3) izboljšanji rezultati 
 

Italijanski raziskovalni model, ki ga je predstavila dr. Elena Pisani (Univerza v Padovi) 
vključuje 96 kazalnikov oz. evalvatorskih vprašanj. Za oceno socialnega kapitala so uporabili 
kompleksno Analizo socialnih omrežij (SNA method). Nemški model, ki ga je predstavil dr. 
Kim Pollermann (Inštitut za podeželske študije, Braunschweig) poleg socialnega kapitala 
obravnava lokalno upravljanje.  

 

Danski primer spremljanja in vrednotenja, ki ga je predstavil Morten Kvistgaard (Danska 
agencija za trgovino in industrijo), je podprt s informacijskim sistemom PROMIS (Project 
Result Oriented Management Information System). PROMIS omogoča shranjevanje, deljenje, 
analizo in vizualizacijo (v realnem času) za tri primarne akterje: prijavitelje operacij oz. 
upravičence do podpore, lokalne akcijske skupine in organ upravljanja.  

 

Predstavitve in končno poročilo delavnice lahko nadete na: 

https://enrd.ec.europa.eu/evaluation/good-practice-workshops/showing-added-value-
leaderclld-through-evaluation_en  

https://enrd.ec.europa.eu/evaluation/good-practice-workshops/showing-added-value-leaderclld-through-evaluation_en
https://enrd.ec.europa.eu/evaluation/good-practice-workshops/showing-added-value-leaderclld-through-evaluation_en
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Izvedba delavnice, Kamnik 

Delovna skupina v sestavi prof. dr. Luka Juvančič, mag. Matej Bedrač, mag. Mojca Metličar, 
Tomaž Cunder, Julija Marošek, Goran Šoster, Aleš Zidar, Zvonko Hardi, Eva Šabec, Jela 
Tvrdonova (SK), Robert Lukesch (AT) in Jože Ocepek je v sodelovanju s slovenskimi LASi v 
septembru v sklopu Festivala slovenskih LAS 2018 - Skupaj za lokalni razvoj pripravila in 
izvedla delavnico Zasnova modela vrednotenja SLR v Sloveniji. 

 

Na podlagi outputov delavnice, ki so vključevali možnosti za nabor vprašanj za vrednotenje, 
meril za presojo, kazalnikov učinka in kazalnikov rezultata je delovna skupina na željo več LAS 
razširila svoj fokus in pripravila tudi nekaj predlogov za analizo javnega mnenja o LAS.  

 

V uredniškem odboru v katerem so sodelovali mag. Matej Bedrač, mag. Mojca Metličar, mag. 
Roman Medved, Tomaž Cunder, Jožica Povše, Aleš Zidar, Eva Šabec in Jože Ocepek smo 
pripravili Razširjene zaključke delavnice Zasnova modela vrednotenja SLR v Sloveniji: Nabor 
vprašanj za vrednotenje, meril za presojo, kazalnikov učinka, kazalnikov rezultata in nekaj 
predlogov za analizo javnega mnenja o LAS. Gradivo je bilo dokončno pripravljeno v januarju 
2019, ko je bilo, kot pripomoček za spremljanje in vrednotenje LAS poslano članom DRSP, ki 
so LAS. 

 

Lektoriranje gradiva je opravila Barbara Rodošek, Lektorium, Barbara Rodošek, s.p., Ptujska 
Gora 81, 2323 Ptujska Gora. 

 

Mednarodno sodelovanje 

Člana delovne skupine za vrednotenje DRSP, mag. Mojca Metličar in Jože Ocepek sta v mestu 
Jastrebarsko na Hrvaškem v novembru uspešno predstavila slovenski pristop k vrednotenju 
in zaključke delavnice na temo vrednotenja iz Kamnika. Predstavitev je potekala v sklopu 4 
dnevne delavnice "Integriran lokalni razvoj z izvajanjem LEADER / CLLD - uvod v vrednotenje 
LAS / SLR in krepitev medsebojnega sodelovanja LAS", ki jo je organizirala nevladna LEADER 
mreža Hrvaške. 

 

Vodja DSSV pri DRSP 

Jože Ocepek 

 

 


