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POENOSTAVLJEN LOGIČNI OKVIR 



INTERVENCIJSKA LOGIKA  - TEORIJA 

SPREMEMB 



IZHODIŠČA 

• Spremljanje in vrednotenje regionalne politike sta v 

sklopu programskega cikla glavni vodili za usmerjanje in 

doseganje kakovosti izvedenih aktivnosti, saj nadzorujeta 

njihov predvideni potek in omogočata sprotno 

prilagajanje danim razmeram.  

• Izkušnje ob izvajanju projektov in spoznanja, pridobljena ob 

podrobni preučitvi izvajanja, nudijo veliko zalogo znanj, s 

katerimi lahko pri novih projektih načrtovane aktivnosti še 

bolje opravimo.  

• Torej so informacije, pridobljene s spremljanjem, še bolj 

pa rezultati vrednotenja predpogoj uspešnega 

programiranja novih programov/ukrepov/projektov.  

 

 



IZHODIŠČA 

Spremljanje: proces izvajanja programov, politik, projektov: 

Are we doing the things right? 

 

Vrednotenje: proces merjenja učinkov/rezultatov/vplivov. 

Torej nas zanima uspešnost, učinkovitost, ustreznost, 

skladnost, trajnost, dodana vrednost: Are we doing the 

right things? 

  
 

 



TEMELJNO VPRAŠANJE 

 

 

 

 

Ali imamo v Sloveniji vzpostavljen sistema 

spremljanja in vrednotenja regionalne 

politike?  
 

 



STROKOVNE PODLAGE 



STROKOVNE PODLAGE 

Brez dobrih strokovnih podlag ni možno pripraviti ustrezno 

kakovostne analize in kasneje programe. V Sloveniji smo priča 

odsotnosti ustreznih strokovnih podlag, saj se ne naročajo. 

  

• Kakšen je vaš pogled na potrebo po strokovnih podlagah? 

Kateri so razlogi, da se strokovne podlage ne pripravijo?  

• Kako vidite pripravo nove generacije RRP-jev v obdobju 2021-

2027? Proces, struktura, horizontalno povezovanje? 

• Katere strokovne podlage bi potrebovali za pripravo RRP-jev 

in kako se izogniti morebitnim napakam iz preteklosti? 

 

 

 



SPREMLJANJE 



SPREMLJANJE 

Načeloma pri spremljanju govorimo o treh aktivnostih: 

sistem kazalnikov, poročanje, odbori za spremljanje.  

 

• Kako vidite vlogo spremljanja in katere so glavne težave povezane s 

spremljanjem?  

• Ustreznost/kakovost podatkov o izvajanju? 

• Kako vidite RRP-je v sistemu spremljanja?  

• Kakšna je koristnost poročanja? 

• Ali vam usmerjenost k rezultatom pomaga pri vašem delu. 

• Katere/kakšne usmeritve pogrešate pri vašem delu? 

• Kaj menite o koristnosti poročila o regionalnem razvoju? 

 



VREDNOTENJE 



VREDNOTENJE 

• Kakšen je vaš odnos do vrednotenja (kontrola ali 

managersko orodje)? Ali predstavlja input v strateško 

načrtovanje? Vrednotenje RRP-jev: zakonska obveza ali 

managersko orodje? 

• Katera/kakšna vrednotenja pogrešate pri vašem delu? 

Procesna/vsebinska. V kateri fazi bi jih potrebovali? Kako 

z vrednotenjem RRP-jev? 

• Ali lahko kaj rečete glede metod vrednotenja? 

• Kaj lahko rečete glede promocije opravljenih vrednotenj? 

 



KONČNA OCENA 


