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programa krepitve regionalnih razvojnih 
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Mojca Hrabar 

 Univerzitetna diplomirana biologinja, MSc varstva okolja (Environmental Change and 
Management) 

 Izkušnje z vrednotenji od leta 2004 dalje 
◦ Predhodna, vmesna, sprotna, naknadna vrednotenja 

◦ Različna področja: regionalni razvoj, varstvo okolja, čezmejno sodelovanje, razvoj podeželja, 
socialno področje, ribištvo 

◦ Vrednotenja za Evropsko komisijo – območje Slovenije in Hrvaške: podeželje, ribištvo, raziskovalna 
dejavnost, izvajanje ESS 

 Izkušnje na področju varstva okolja in ohranjanja narave: LPVO, PVO, okoljska 
poročila, okoljski pregledi podjetij  

 Direktorica podjetja Oikos, svetovanje za razvoj, d.o.o. 



Danes bomo govorili o… 
•Namen vrednotenja in želje naročnika 

•Na kratko o 4. razvojni prioriteti 

•Metodološki pristop 

•Rezultati vrednotenja 

•Izkušnje in nasveti za prihodnja vrednotenja 

 

 Vrednotenje je potekalo od maja do novembra 2013. 

 Podlaga: okvirni sporazum za izvajanje vrednotenj posameznih vsebinskih 
sklopov v okviru OP ROPI 2007–2013, OP RČV 2007–2013, OP RR 2007–2013. 



Namen vrednotenja 4. razvojne prioritete 
OP RR 2007-2013 
•ustvariti podlago za zaključevanje programskega obdobja 2007–2013, 

•ustvariti izhodišča za vključevanje regionalne politike v načrtovanje 
kohezijske politike za prihodnje finančno obdobje 2014–2020, 

•prispevati k znanju deležnikov,  

•povečati uspešnost regionalne in kohezijske politike. 



Cilji: preveriti… 
 ustreznost izvajanja 4. razvojne prioritete OP RR Razvoj regij, 

 skladnost izvajanja,  

 Uspešnost izvajanja, 

 učinkovitost s primerjavo stroškov z doseženo stopnjo uspešnosti, 

 trajnost rezultatov in vplivov. 

  

  



Kaj si predstavlja… naročnik 

Vir: http://www.scienceofrelationships.com/ 



Kaj si predstavljajo… upravičenci 

Vir: http://euromaidanpress.com/2014/11/24/ukraine-needs-an-army-of-eu-volunteer-auditors/#arvlbdata 



Kaj si predstavljamo... mi 

Vir: http://prevuemeetings.com/resources/tools/meeting-tips/5-questions-every-event-planner-must-ask-on-a-site-inspection/ , 
https://ocw.mit.edu/courses/engineering-systems-division/esd-342-network-representations-of-complex-engineering-systems-spring-2010/ 



4. razvojna prioriteta OP RR 

prednostna usmeritev 
Regionalni razvojni programi 

 

prednostna usmeritev  
Razvoj obmejnih območij s 

Hrvaško 



4. razvojna prioriteta OP RR 2007-2017:  
prednostna usmeritev Regionalni razvojni programi 

•ukrepi, določeni v regionalnih razvojnih programih (RRP) ➭izvedbeni načrti 
➭ le projekti, potrjeni v njih, se lahko prijavijo na javni razpis  

•Upravičenci: občine, lahko pa tudi drugi  
• npr. javne službe, javni zavodi… - določi Svet regije. 

•Upravičeni nameni: 
◦ ekonomska in izobraževalna infrastruktura, 

◦ prometna infrastruktura, okoljska infrastruktura, 

◦ razvoj urbanih območij, 

◦ javna infrastruktura v območjih s posebnimi naravovar. režimi in v turističnih območjih, 

◦ socialna infrastruktura. 



4. razvojna prioriteta OP RR 2007-2017:  
prednostna usmeritev Razvoj obmejnih območij s Hrvaško 

•Upravičenci: občine v obmejnem območju 

•Upravičeni nameni: 
◦ Prometna infrastruktura,  

◦ Okoljska infrastruktura,  

◦ ekonomska infrastruktura  

◦ prednostno projekti, s katerimi se razrešuje problematiko dostopov do bivališč 
in proizvodnih objektov po slovenskem ozemlju. 



Na kratko o pristopu k 
vrednotenju 



Proces vrednotenja 

Pregled, zbiranje in analiza 
podatkov, izbor metod 

• Podatki naročnika 

• Javno dostopni 
podatki iz različnih 
virov 

Intervjuji in ankete 

Primerjava podatkov 

• Predstavniki naročnika 

• Regionalne razvojne 
agencije 

• Druga ministrstva in 
institucije 

Priprava zaključkov, 
odgovorov na 
evalvacijska 
vprašanja, 

predstavitev 
zaključkov, 
uskladitev 

• Naročnik: evalvacijska 
vprašanja, zaključki 

• Javna predstavitev 



Osnova vrednotenja: informacije 

 Kakovost podatkov o izvajanju 4. razvojne prioritete: ISARR, 
delno obdelani podatki MGRT, vzorec projektov  

•neprimerna oblika 

•napake 

•različna obdelava 

 možne le ugotovitve o izvajanju prednostnih nalog 

Metode??? 



Rezultati vrednotenja 



Finančna analiza 



Finančno izvajanje programa do konca 
leta 2011: sredstva EU 

Podatki Vrednost v 
EUR 

Delež v % glede 
na pravice 
porabe 07-11 

% glede na 
celotne pravice 
porabe (07-13) 

Pravice porabe 2007–2011  435.146.757  - 70,2  

Razpisana sredstva  731.333.620 168,1 118,1 

Potrjene operacije 487.202.284  112,0 78,7 

Podpisane pogodbe 480.371.224  110,4 77,5 

Prejeti zahtevki 
upravičencev 

281.750.800 64,7 45,5 

Potrjeni prispevki  266.292.907 61,2 43,0 



Finančno izvajanje programa do konca 
leta 2012: primerjava regij 

Regija 
Kvote iz OP 

(EUR) 

Odobrena sredstva 

EU (EUR) 

Število 

odobrenih 

operacij 

Izplačano, EU in 

nacionalni del 

(EUR) 

Število izplačanih 

operacij (tudi 

delno izvedene) 

Pomurska 70.194.294 61.671.157,89 90 55.755.206,04 87 

Podravska 133.998.779 119.136.133,93 174 108.197.727,26 170 

Koroška 27.595.505 21.870.006,00 41 21.580.184,65 40 

Savinjska 85.401.555 79.992.165,25 124 80.268.740,58 124 

Zasavska 18.598.385 17.191.047,20 26 15.503.061,75 24 

Spodnjeposavska 29.352.452 24.609.626,13 30 25.445.541,67 30 

Jugovzh. Slovenija 50.928.355 56.999.596,38 83 50.067.737,43 72 

Osrednjeslovenska 15.657.194 9.787.797,00 29 8.561.910,35 29 

Gorenjska 59.319.058 49.087.124,23 43 47.794.927,20 45 

Notranjsko-kraška 23.328.479 21.747.240,28 33 21.004.683,95 31 

Goriška 40.282.629 34.242.276,08 49 32.904.713,35 48 

Obalno-kraška 31.181.467 29.438.215,67 33 27.216.414,39 33 

Skupna vsota 585.838.152 525.772.386,04 755 494.300.848,62 733 





Ustreznost izvajanja 
4. razvojne prioritete OP RR 
➭ prispevek k doseganju ciljev nacionalnih programov, regionalne politike in 
regionalnih razvojnih programov, 
➭ primernost odziva: spremenjene družbeno-gospodarskih razmere, 
priporočila v okviru 1. vmesnega vrednotenja. 



Primerjava ciljev in kazalnikov z 
različnimi programskimi dokumenti 

•Nacionalni strateški referenčni okvir 2007-2013 
• Najbolj: izboljšanje kakovosti okolja in zagotavljanje ustrezne infrastrukture ➭večina sredstev, 
• posreden vpliv na spodbujanje podjetništva, inovativnost in tehnološki razvoj 
• Prispevek k zagotavljanju pogojev za rast: trajnostna mobilnost  

•Prispevek k 6 od 14 ciljev Zakona o skladnem regionalnem razvoju 
•Prispevek k ciljnim vrednostim kazalnikov OP RR  
• Vpliv: zmanjšanje regionalnih razlik, dodana vrednost (poslovne cone, inkubatorji, povezovalna 

infrastruktura) 
• Rezultat: prenočitve turistov (43 operacij - kulturni potenciali, športna in rekreacijska infrastruktura) 
• Učinek: nove komunalno opremljene površine, povečanje nočitvenih kapacitet (ne prispeva pa k številu 

podprtih podjetij) 

Cilji, kazalniki: 
• razvojna prioriteta 
• prednostni usmeritvi - upravičene 

aktivnosti, potrjene operacije 

Cilji, kazalniki: 
• različni programi, strategije, 

predpisi (NSRO, Zakon o skladnem 
regionalnem razvoju)   

• OP RR kot celota 



Ključne ugotovitve 
•OP RR ni povezal državnih razvojnih projektov z regionalnimi ➭ oteženo 
doseganje koncentracije sredstev in priprava na razvojno specializacijo regij. 

•regije niso razvile konkurenčnih prednosti in niso uspele razviti tistih projektov, 
ki bi povezali gospodarske storitve in produkte z javnimi storitvami. 

•Večina sredstev (več kot 88 %): gradbena dela in nakup opreme ➭ bolj lokalni 
projekti, manj možnosti za doseganje povezovalnih učinkov. 

 Vse operacije so zadostil določilu o vsebini regionalnih projektov (npr. da so 
usmerjene k doseganju širših regijskih ciljev), a nekatere utemeljitve so 
vprašljive.  

•151 (od 755) potrjenih operacij (skupna vrednost 110 mio EUR) povezuje več 
ciljnih skupin in imajo zato širši regionalni značaj. 



Prilagoditev na gospodarsko krizo –  
leto 2008! 

 Povečanje zadolženosti občin, gospodarska kriza + vmesno vrednotenje l. 2009 ➭ 
sprememba OP RR leta 2010: "Zato bo v prihodnje "v zidove" investirano le v jasno 
utemeljenih primerih, bistveno večji poudarek pa bo na financiranju razvojnih projektov, 
ki neposredno prispevajo k inovativnosti, krepitvi družbe znanja in posledično ustvarjajo 
delovna mesta.” 

•Spremembe 4. razvojne prioritete: 
• Dodane vsebine: trajnostnih prometnih sistemov, umaknjeni urgentni centri medicinske pomoči,  

• Spremembe sistema potrjevanja operacij (hitrejši, bolj pregleden), 

• Prerazporeditev sredstev – več za PU Razvoj obmejnih območij z Republiko Hrvaško (15 + 2,6 mio EUR),  

 Bolj smiselno: več sredstev za tiste naložbe, ki omogočajo večjo podporo gospodarstvu in 
odpiranje regij navzven 
◦ povezovanje podjetnikov, povečanje razvoja produktov in storitev, odpiranje delovnih mest: inkubatorji, 

tehnološko povezovanje, povezovanje šol ter podjetij...  



Skladnost izvajanja 
4. razvojne prioritete OP RR 
➭s cilji drugih razvojnih prioritet operativnega programa, z nacionalnimi in 
EU politikami,  
➭ z ukrepi PRP za obdobje 2007–2013, OP Ribištvo in s posebnimi razvojnimi 
programi za problemska območja. 



Skladnost s programskimi 
dokumenti EU in države 
•Strategija Evropa 2020, Strategija za pametno, trajnostno in vključujočo rast: 
relativno majhen prispevek, a gre za zelo široke programske dokumente. 

•Druge razvojne prioritete OP RR: predvsem na področju infrastrukture 
inkubatorji, poslovne cone, turistična infrastruktura,… 

•OP Razvoj človeških virov: predvsem prispevek k enakosti možnosti in 
spodbujanje socialne vključenosti 

•Program razvoja podeželja 2007-2013: jasna razmejitev, podpora z razvojem 
javne infrastrukture – komunalna, poslovna, turistična infrastruktura  
• Ni spodbujanja sinergij: pomembno za načrtovanje za obdobje 2014-2020 

•Strategija pametne specializacije: predvsem prispevek h komponenti “Trgi in trendi” - 
327 operacij za okoljske infrastrukture. Ni prispevka h komponenti “Ključne tehnologije” 

 

 

 

  

  

  

  

  

  



Skladnost izvajanja 4. razvojne prioritete OP 
RR in Regionalnih razvojnih programov 
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Gorenjska * * * * 

Jugovzhodna Slovenija * * * * 

Južnoprimorska * * 

Koroška * * * * 

Ljubljanska urbana * * 

Notranjsko-kraška * * * 

Podravska * * 

Pomurska * * * * 

Posavska * * 

Savinjska * * * * * 

Severnoprimorska * * * * * 

Zasavska * * * * 

Skupaj 10 9 5 7 2 1 3 3 



Uspešnost izvajanja 
4. razvojne prioritete OP RR 
➭analiza učinkov, rezultatov in vplivov ➭ ocena stopnje doseganja zastavljenih 
ciljev,  
➭ analiza dejavnikov, ki vplivajo na uspešnost, na odklone od zastavljenih ciljev 



Doseganje ciljev: značilnosti 
kazalnikov 
•Ni rednega in enotnega spremljanja ➭takojšen vpogled v izvajanje operacij in 
razvojne prioritete ni mogoč ➭ različni pristopi 

•Napake v sistemu spremljanja:  
• primeri neusklajenosti DIIP in IP s kazalniki, ki jih spremlja posredniško telo (npr. vključeni v 

inkubatorje) 

• Merske enote 

• Razumevanje vsebine kazalnika (npr. število novih delovnih mest v obnovljenih vrtcih)  

•Nekateri kazalniki (operacij, RP) so neustrezni - ne odražajo učinka operacije. 

•Nosilci projektov imajo težave pri oblikovanju kazalnikov ustrezne hierarhije 
(učinek, rezultat, vpliv) 



Doseganje ciljev: načrtovanje in vrednosti 
kazalnikov 

•Šibko načrtovanje – upoštevanje konteksta, tveganj, ciljnih skupin, možnih sprememb 
◦ Le 30 % anketiranih je pri pripravi sodelovalo z gospodarstvom; 38,09 %  jih je naredilo celovito analizo stroškov in 

koristi z več scenariji in jo vključilo v DIIP in IP, le 3,17 % jih je v širšo oceno vključilo tudi predstavnike ciljnih skupin 

•Vrednosti kazalnikov napredujejo, vendar bo težko doseči ciljne vrednosti. 
◦ do septembra 2013 že izplačanih 61,10 % sredstev (konec programskega obdobja!) 

◦ Operacije, ki se še izvajajo, ne morejo povzročiti večjih sprememb kazalnikov na koncu izvajanja. 

•Analiza izbranih regij, Gorenjske in Koroške kaže na povezovanje z drugimi finančnimi 
viri, krepitev faktorjev regionalne konkurenčnosti 

•Gospodarska kriza: zmanjšana rast vrednosti kazalnikov – kaj pa prilagoditev kazalnikov 
na razmere? 

 Kaj kažejo poročila o spremljanju učinkov investicije?  
◦ Uredba o enotni metodologiji: poročilo najmanj v prvih 5 letih po predaji projekta v obratovanje 



Kazalniki  Začetna vrednost Načrtovana 
vrednost 

Skupaj do leta  Tr
e
n
d 

Leto Vrednost 
  

2009 2010 2011 

Učinek 

Površina prenovljenih in saniranih degradiranih 
območij, namenjenih gospodarskemu razvoju (ha) 

2004–2006 359 550 3 14,26 18,028  

Površina na novo opremljenih komunalnih zemljišč, 
namenjenih gospodarskemu razvoju (ha) 

2004–2006 359 620 74 132,8 142,477  

Število novih rezervnih vodnih virov za manjše 
vodovodne sisteme 

2007 0 9 0 1 2 


 

Število komunalno opremljenih aglomeracij, 
manjših od 2.000 PE 

2007 10 37 18 32 60  

Št. razvojnih projektov v NATURA 2000 območjih 2007 0 100 7 15 19  
Število večjih projektov razvoja, prenove in sanacije 
urbanih območij (nad 2 mio. EUR) 

2007 0 20 1 12 13  

Rezultat 

Št. prebivalcev, ki bodo priključeni na kanalizacijski 
sistem v aglomeracijah, manjših od 2.000 PE 

  61.000 +58.500 4406 12.598,39 29.110  

Št. prebivalcev, ki bodo imeli kvalitetnejši in varnejši 
vodovodni sistem 

  1.400.700 +68.000 29.602 46.734 67.776  

Povečanje števila potovanj z javnimi prevoznimi 
sredstvi (v milijonih) 

  220 +5 % / 99,37    

 

 

Prispevek PU Regionalni razvojni programi  h kazalnikom  



Dosežene vrednosti kazalnikov učinka zaključenih 

projektov 
Vir: skrbniki operacij (dosežena vrednost), ISARR (načrtovana vrednost) 

Kazalnik Načrtovana 

vrednost 

Dosežena 

vrednost 

Razlika  

Število obnovljenih in revitaliziranih objektov kulturne dediščine 37 37 0 

Število operacij razvoja, prenove in sanacije urbanih območij nad 2 mio € 12 12 0 

Dolžina novozgrajenih kolesarskih stez (m) 1.854,8 1.854,657 -0,143 

Dolžina novozgrajenih in posodobljenih cest (km) 198,698 187,791 10,907 

Dolžina posodobljenih cest (km) 428,055 431,247 3,192 

Število vključenih otrok, učencev in dijakov 377 373 4 

Površina prenovljenih in saniranih degradiranih območij, namenjenih 

gospodarskemu razvoju ( ha) 

6,05 6,05 0 

Rekultivirane degradirane urbane površine ( ha) 3,45 3,45 0 

Odpadna kanalizacija (m) 67038,99  65434,639 -1604,351 

Meteorna kanalizacija  7906,47 5909,757  1996,713 

Število komunalno opremljenih aglomeracij 84,2 83,2 -1 

Število razvojnih operacij v območju Natura 2000 26 27,8 1,8 



 Kazalnik Načrtovana 

vrednost 

Dosežen

a 

vrednost 

Razlika  

Število novih delovnih mest 3079,58 1530,83 -1548,75 

Število prebivalcev, priključenih na 

kanalizacijski sistem v aglomeracijah 
40.112 36.516 - 3.596 

Število prebivalcev s kvalitetnejšim in 

varnejšim vodovodnim sistemom 
95.565 93.450 -2.115 

Površina novo opremljenih komunalnih 

zemljišč, namenjenih gosp. razvoju (ha) 
128,22 119,8464 -8,3736 

Dosežene vrednosti kazalnikov rezultata zaključenih 

projektov 
Vir: skrbniki operacij (dosežena vrednost), ISARR (načrtovana vrednost) 



Doseganje ciljev: PU Razvoj obmejnih 
območij s Hrvaško 

•Večinoma investicije v komunalno infrastrukturo. 

•Sredstva porabljena namenu primerno in v krajih, kjer je bilo to res potrebno. 

•Ni mogoče reči, ali so financirane operacije in izboljšana kakovost življenja prispevale k 
ohranjanju poselitve ➭ učinki vidni šele čez čas. 
• število prebivalcev v naseljih z izvedenimi operacijami od l. 2008 rahlo upadlo (za dober %), v ostalih 

obmejnih naseljih pa rahlo naraslo (za 0,1 %)  

• V naseljih s financiranimi operacijami je porast starega prebivalstva manjši.  

 



Priporočila: kazalniki 
•Kazalnike je treba natančno spremljati in prilagoditi razmeram na vseh ravneh 
(raven operacije, PU, RP, OP RR) 
• Vsebina in kontekst kazalnikov?  

• Kazalniki izbrani tako, da operacije nanje vplivajo - primer: javni promet, Natura 2000 

• Zagotoviti spremljanje tudi po zaključku izvedbe operacije 

• Prihaja “counterfactual impact evaluation” 

•Posredniško telo naj spremlja izvajanje skupin/tipov operacij ➭ prilagoditve 
operacij, kazalnikov, PU, OP RR 

•Vzpostaviti treba jasen in zanesljiv sistem rednega in enotnega spremljanja ➭ 
možen takojšen vpogled, načrtovanje, vrednotenje 



Priporočila: izvajanje 
•Priprava natančnih in jasnih navodil za spremljanje in vodenje operacij, navodil o 
upravičenih stroških, poenostavitev poročanja. 

•Posredniško telo naj zbira in objave primere dobrih in slabih praks. 

•RRA, občine, upravičenci naj vzpostavijo več sodelovanja in priložnosti za izmenjavo 
izkušenj, 

•vzpostavitev aktivnega spremljanja operacij, ki so usmerjene v razvojne specializacije 
regij in upravljanje območij Nature 2000 ➭podpora njihovemu upravljanju ➭ 
oblikovanje vsebin, projektov za naslednje programsko obdobje, 

•Vključitev drugih resorjev za zagotavljanje sinergij. 

•Deležniki naj izkoristijo priložnost za razvoj kadrov, ki bodo vključeni v pripravo in 
upravljanje operacij. 



Učinkovitost izvajanja 
4. razvojne prioritete OP RR 



Ključne ugotovitve 
•Povprečna velikost operacije: 690.000 EU in domačih sredstev (minimalno zahtevan 600.000 €) 

• PU Regionalni razvojni programi: 730.000 €, PU Razvoj obmejnih območij s Hrvaško dobrih 400.000 €.  

•4., 5. javni razpis: večji projekti ➭občine so se bolje povezale 

•Sistem priprave in potrjevanja izvedbenih načrtov: velika moč občin, izvedbeni načrti niso spremljali 
ciljev, predvsem pa ne prednostnih nalog regij.  

•Razdrobljenost operacij ➭ potrebnih več sredstev za pripravo in izvedbo, težje slediti ciljem, tveganje 
za njihovo doseganje je večje. 

•nemogoče je generalizirati merila za določanje prednostnih operacij; skupno pomanjkljivo 
obravnavanje ciljnih skupin 

•Javni razpisi usmerjeni v izvedljivost projektov (tehnična dokumentacija), ne pa njihovo ustreznost in 
trajnost, ciljne skupine so zanemarjene. 

•V prihodnje vprašljiv potencial za zagotavljanje sofinanciranja operacij 

 



Priporočila 
•Načrtovanje operacij na podlagi potreb ciljnih skupin ➭ sodelovanje z njimi, 
vključevanje potreb v finančne in ekonomske analize operacij 
• Nadaljnje financiranje ureditve poslovnih con: preveriti delovanje sedanjih, potrebo po novih, 

lokacijo, ciljne skupine, cene zemljišč/prostorov. 

•skupno načrtovanje (npr. z več občinami, deležniki, ciljnimi skupinami), 
spremljanje kazalnikov 
• Le 26 % anketiranih nosilcev je pripravilo projekte skupaj s ciljnimi skupinami, 90 % jih ni 

odgovorilo, ali spremljajo kazalnikov 

•Združevanje operacij ➭ dati v izvedbo najbolj usposobljeni organizaciji 
• Skupne študije izvedljivosti, analize stroškov in koristi,... 

• Organ upravljanja naj omogoči strukturiranje finančnih konstrukcij projektov in povezovanje sredstev iz 
več virov. 

• Posredniško telo: razširiti listo upravičencev in listo upravičenih stroškov? 

 

 



Trajnost izvajanja 
4. razvojne prioritete OP RR 



Ključne ugotovitve 
•Ocenjevanje operacij (DIIP, IP, prijavni obrazci) ne zajema razumevanja ciljnih skupin 
in njihovih potreb v začetni fazi projekta in kasneje v dobi izvajanja; 
• Ciljne skupine večinoma niso opredeljene, kazalniki ne spremljajo sprememb v ciljnih skupinah 

•Izvedljivost in trajnost preverjena ob odobritvi operacije (varianta »z investicijo« in 
»brez investicije« v DIIP), ni pa preverjanja njenega delovanja in sposobnosti nosilca 
ali operaterja, da na dolgi rok zagotavlja rezultate operacije 
• Primer: inkubatorji, poslovne cone 

•Izpuščeno razumevanje sprememb v okolju operacije in posledičnih sprememb v 
potrebah ciljne skupine 

•Delovanje operacije ne bi smelo biti odvisno od občinskega proračuna! 
• 47 % anketiranih nosilcev operacij ne vidi možnosti ustvarjanja prihodkov, 68 % jih kot vir 

za delovanje navaja občinski proračun  



Priporočila 
•načrtovanje na podlagi potreb ciljnih skupin 

•Izboljšanje načrtovanja prihodkov – neodvisnost od proračuna! 
• Razvoj in prodaja produktov, storitev, oddajanje prostorov 

•Redno spremljanje vplivov med seboj podobnih operacij (npr. inkubatorji) ➭ 
prilagoditev izvajanja RP 

•Spodbujanje operacij, ki ustvarjajo prihodke, in realnega načrtovanja prihodkov 

•Jasno je treba postaviti pravila izračunavanja stroškov in koristi in jih preverjati. 
• Pravilno izračunanje regionalne koristi, postavljeni kazalniki   

• konkurenčne operacije in občutljivost cen. 



Za zaključek:  
izkušnje in priporočila za 
naslednja vrednotenja 



Pričakovanja in realnost... 
 Velika pričakovanja naročnika kljub nizki vrednosti naročila 

◦ Zahtevne kvantitativne metode: uporaba ekonometričnih metod 

◦ Kvalitativne metode: pogosto terjajo obsežno terensko delo 

 Slaba kakovost in dostopnost podatkov 
◦ ISARR ➭ kompleksen izpis podatkov, napake➭zaposleni jih odpravljajo sami ➭razlike v 

rezultatih  

◦ Nenatančna navodila prejemnikom: primer 84 novih delovnih mest zaradi energetske prenove 
in sanacije vrtca 

 Šibka pripravljenost na kritiko  
◦ “Vse delamo v skladu z zakonodajo”: Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo 

investicijske dokumentacije na področju javnih financ 

◦ ”Procesi so zapleteni” 



Širši interes 
•Zanimanje upravičencev, regij 
• kako uspešni smo v primerjavi z drugimi? 

• Kako naprej? 

 

•Kako je z uporabo rezultatov vrednotenja? 
• Povratne informacije upravičencem, deležnikom, evalvatorjem 



Priporočila za prihodnja vrednotenja 
•Uporaba rezultatov vrednotenja  
•➭izboljšanje procesov, zbiranja in uporabe podatkov 
•➭prilagajanje družbenim spremembam ➭po potrebi preusmeritev, okrepitev 

podpore upravičencem 

•Reden dialog s prejemniki sredstev ➭boljše spremljanje 
potreb, rezultatov 

•Načrtovanje vrednotenj: izkoristimo sredstva tehnične 
pomoči!  
• Pogostejša, bolj usmerjena (tematska) vrednotenja 
• Načrtovanje za uporabo zahtevnejših metod: podatki, podatki, podatki… 

 


