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1. Uvod 
 

1.1 Izhodišča 

Pogodbeno partnerstvo LAS Posavje je bilo ustanovljeno 19. 10. 2015 na območju šestih občin 
iz kohezijske regije Vzhodna Slovenija: Bistrica ob Sotli, Brežice, Kostanjevica na Krki, Krško, 
Radeče in Sevnica. Območje LAS je enako razvojni regiji Posavje. Vodilni partner LAS Posavje 
je Regionalna razvojna agencija Posavje. 

Strategijo lokalnega razvoja (SLR) partnerstvo izvaja v okviru štirih tematskih področij 
ukrepanja:  

- Ustvarjanje delovnih mest, 
- Razvoj osnovnih storitev, 
- Varstvo okolja in ohranjanje narave, 
- Večja vključenost mladih, žensk in drugih ranljivih skupin. 

SLR se izvaja s podporo treh skladov: 

- Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) – glavni sklad, 
- Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR), 
- Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo (ESPR). 

Območje LAS Posavje vključujejo problemsko območje z visoko brezposelnostjo (območje 
občine Radeče). 

Do presečnega datuma 31. 12. 2018 je bilo stanje izvajanja SLR naslednje: 

- V letu 2017 je bil objavljen 1. javni poziv (JP) za izbor operacij za vse tri sklade; skupno 
je potrjenih  13 operacij, od tega tri za problemsko območje občine Radeče. 

- V letu 2018 je bil objavljen 2. JP za ESRR in ESPR, štiri operacije so v fazi pregleda pri 
Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT) za ESRR, za tri operacije 
ESPR so izdane odločbe s strani Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja 
(ARSKTRP), vloge prispele na 2. JP EKSRP so v postopku ocenjevanja pri LAS 
Posavje. 

- LAS Posavje je pridobila tri projekte sodelovanja (2 EKSRP, 1 ESPR), predviden 
začetek izvajanja je v 2019. 

- Število zaključenih projektov po skladih: EKSRP – 0, ESRR – 1, ESPR - 0. 

Spremembe SLR: Predlog sprememb je LAS Posavje posredovala organu upravljanja 21. 11. 
2018, spremembe so bile potrjene 21. 12. 2018.  

 

1.2 Namen vrednotenja 

V programskem obdobju 2014 – 2020 so LAS skladno s členom 34(3)(g) Uredbe (EU) 
št. 1303/2013 zavezane k izvajanju aktivnosti spremljanja in vrednotenja SLR. Vrednotenje 
lahko izvede LAS kot samovrednotenje, v sodelovanju z zunanjim strokovnjakom ali kot 
neodvisno zunanje vrednotenje. Način izvedbe je opredeljen v SLR v poglavju Opis sistema 
spremljanja in vrednotenja. 

Namen vmesnega vrednotenja je bil oceniti izvajanje SLR na podlagi pričakovanih dosežkov 
odobrenih operacij ter oceniti uspešnost dejavnosti animacije in izvedbenega mehanizma 
LAS s poudarkom na lokalni ravni. 

Tabela 1: Proces izvedbe vrednotenja 
Korak Opis aktivnosti Časovni okvir 

1. Zasnova 
vrednotenja 

Sestanek z naročnikom: opredelitev namena in ciljev 
vrednotenja, vprašanj za vrednotenje, metodologija 
vrednotenja. 

november 2018 

2. Zbiranje 
podatkov 

Zbiranje podatkov od vodilnega partnerja LAS in 
analiza izvajanja SLR  

december 2018 
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Korak Opis aktivnosti Časovni okvir 

Anketiranje – projektni partnerji in člani LAS, člani 
Upravnega odbora (UO) in člani Ocenjevalne komisije 
(OK) 

Fokusna skupina (predstavniki UO, vodilni partner, 
ocenjevalci projektov, nosilci projektov)  

11. januar 2019, Krško 

3. Analiza 
podatkov 

Priprava analitičnega dela poročila  konec decembra 2018 
- začetek januarja 2019 

4. Presoja Priprava odgovorov na vprašanja za vrednotenje 

Priprava zaključkov in priporočil 

sredina januarja 2019 

5. Obravnava 
poročila o 
vrednotenju 

Priprava osnutka poročila, po potrebi predstavitev UO  

Priprava končnega poročila 

končno poročilo:  
20. 01. 2019 

 

 

1.3 Vprašanja za vrednotenje 

Vprašanja za vrednotenje so bila usklajena z naročnikom in se uvrščajo v dva sklopa: 

a. IZVAJANJE DEJAVNOSTI ANIMACIJE IN MEHANIZEM IZVAJANJA LEADER/CLLD v 
LAS Posavje: 

 
1. V kolikšni meri so animacijske dejavnosti LAS Posavje pripomogle k povečanju 

prepoznavnosti LEADER/CLLD in vključevanju novih akterjev iz območja LAS? 
2. V kolikšni meri so dejavnosti animacije prispevale h krepitvi zmogljivosti potencialnih 

upravičencev in upravičencev podprtih operacij za pripravo in izvajanje projektov 
LEADER/CLLD? 

3. V kolikšni meri obstoječi postopki izbire operacij omogočajo, da se izberejo najbolj 
kakovostni projekti?  

4. V kolikšni meri postopki in pravila izvajanja SLR spodbujajo ali zavirajo sodelovanje 
lokalnih akterjev v projektih? 
 

b. USPEŠNOST IZVAJANJA SLR LAS Posavje:  
 

5. V kolikšni meri je pričakovati, da bodo izbrane operacije prispevale k doseganju 
specifičnih ciljev SLR po tematskih področjih?  

6. V kolikšni meri so bili doseženi mejniki SLR načrtovani za 31. 12. 2018? 

 

1.4 Omejitve pri izvedbi vrednotenja 

Poudarek vrednotenja je bil na izvajanju podukrepa 19.2 – Podpora za izvajanje operacij v 
okviru SLR in podukrepa 19.4 – Podpora za tekoče stroške in stroške animacije v smislu 
analize dejavnosti in dosežkov animacije ter izbranih vidikov izvajanja SLR. 

Vrednotenje se izvaja v času, ko je zaključena le 1 operacija. Zato je namesto ocene 
dejanskega napredka pri doseganju ciljev SLR izdelan pregled pričakovanega prispevka 
izbranih operacij k ciljem in ciljnim vrednostim kazalnikov SLR ob predpostavki, da se te 
izvedejo skladno s projektnimi vlogami. Hkrati pa so bila prepoznana področja ukrepanja, ki 
so bila do sedaj naslovljena v manjši meri. 

Za izvedbo vrednotenja so bile pripravljene tri različne ankete: za člane LAS in prijavitelje 
projektov, za člane UO in za člane OK. Odzivnost respondentov na anketo za člane UO je 
bila zelo nizka, zato rezultati niso upoštevani v poročilu. Za pridobitev dodatnih kvalitativnih 
podatkov in preveritev ter pojasnitev rezultatov drugih dveh anket je bila izvedena fokusna 
skupina, ki je bila dobro obiskana in je vključevala relevantne predstavnike.  

  



7 
 

2. Zbiranje in analiza podatkov 
 

Viri podatkov 

V tem poglavju so predstavljeni podatki o partnerstvu LAS Posavje, o izvajanju SLR ter o 
izbranih vidikih animacije in vodenja LAS. Podatki so bili zbrani iz javno dostopnih virov na 
spletni strani LAS Posavje, internih dokumentov vodilnega partnerja, spletne ankete, 
razgovorov z vodilnim partnerjem LAS in razprave na fokusni skupini.  

Anketiranje je bilo izvedeno decembra 2018. V tabeli 2 so prikazani podatki o respondentih, 
ki so dejansko odgovorili na vprašanja, medtem ko je bilo tudi nekaj takih, ki so anketo na 
spletu sicer odprli, niso je pa izpolnili. 

Tabela 2: Podatki o izvedenih anketah 
Ciljna skupina Obdobje 

anketiranja 
Št. povabljenih k 
izpolnitvi ankete 

Št. 
respondentov 

Odzivnost 

Člani LAS in 
prijavitelji projektov 

11. 12. 2018 – 
24. 12. 2018 

186 42 22,6 % 

Člani UO in 
podpredsednik LAS 

12. 12. 2018 – 
24. 12. 2018 

15 2 13,3 % 

Člani ocenjevalne 
komisije 

17. 12. 2018 – 
24. 12. 2018 

5 3 60,0 % 

 

Struktura respondentov ankete za prijavitelje projektov in člane LAS: 

Sodelujoči v anketi so iz vseh treh sektorjev in iz območij vseh občin ozemlja LAS Posavje. 
Dobra polovica respondentov se je opredelila kot javni sektor, po sedežu pa jih je največ iz 
občin Krško, Brežice in Sevnica.  

25 (60 %) respondentov je članov LAS, 10 (24 %) ni članov LAS, 7 (17 %) pa podatka o 
članstvu ni imelo. 17 respondentov (40 %) je sodelovalo v procesu priprave SLR 2014-2020, 
23 (55 %) jih ni sodelovalo, 2 (5 %) pa nista imela tega podatka.  

Od 41 respondentov jih je 19 (46 %) s projekti že sodelovalo na javnih pozivih LAS Posavje v 
obdobju 2007-2013. 

   

Graf 1 in 2: Struktura sodelujočih v anketi za člane LAS in prijavitelje projektov 
 

Fokusna skupina 

Rezultati ankete so bili uporabljeni kot izhodišče za pripravo fokusne skupine. Na fokusni 
skupini je sodelovalo 16 udeležencev:  predstavniki UO in nadzornega odbora (NO), prijavitelji 
projektov, upravičenci operacij iz vseh treh skladov, člani OK in predstavniki vodilnega 
partnerja LAS Posavje.  

 

2.1 Partnerstvo LAS Posavje 

LEADER/CLLD se v Posavju izvaja drugo programsko obdobje, v obeh je LAS vzpostavljena 
na istem ozemlju. V obdobju 2007-2013 se je lokalna razvojna strategija izvajala s podporo 
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EKSRP v okviru Programa razvoja podeželja (PRP) - ukrepa LEADER. Na dan 31. 12. 2013 je 
LAS štela 29 članov.  

LEADER/CLLD se v tem programskem obdobju v Posavju izvaja s podporo treh skladov v 
okviru treh programskih dokumentov na nacionalni ravni. LAS Posavje 2014-2020 je na dan 
19. 10. 2015 štela 99 članov, na dan 10. 08. 2018 pa 96 članov. V tem času so nekateri člani 
izstopili zaradi neaktivnosti in nepripravljenosti plačevati članarino, hkrati pa so pristopili novi 
člani.  

V obdobju 2014 – 2020 se je članstvo v LAS Posavje povečalo za 3,3-krat glede na 2007-
2013, nekoliko pa so se spremenili deleži po sektorjih v korist javnega in zasebnega, zmanjšal 
pa se je delež civilne družbe. V celoti gledano 62 % članov LAS 2007 - 2013 nadaljuje članstvo 
v partnerstvu 2014-2020. Medtem ko so se vsi člani javnega sektorja iz obdobja 2007-2013 
vključili v partnerstvo 2014-2020, je to storila polovica članov gospodarskega in tretjina 
članov sektorja civilne družbe.  

Tabela 3: Partnerstvo LAS v dveh programskih obdobjih 
Partnerstvo  
LAS POSAVJE 

2007 – 2013  
(31. 12. 2013) 

2014 – 2020  
(10. 08. 2018) 

Članstvo v obeh 
programskih obdobjih 

Sektor Št. članov Delež % Št. članov Delež % Št. (delež) članov LAS 
2014-2020, ki so že bili 
člani v 2007-2013 

javni 11 38% 40 42% 11 (100 %) 

gospodarski 6 21% 22 23% 3 (50 %) 

civilni 12 41% 34 35% 4 (33 %) 

SKUPAJ 29 100% 96 100% 18 (62 %) 

*Opomba: 1 član LAS je bil v obdobju 2007-2013 štet v gospodarski, v 2014 -2020 pa v javni sektor.  

Člani fokusne skupine so porast zanimanja za včlanitev v LAS pripisali tudi aktivnostim članov 
LAS iz prejšnjega obdobja, ki so spodbudili nosilce projektov in druge akterje, ki še niso bili 
člani, da pristopijo in se včlanijo v novo pogodbeno partnerstvo.  

Po sedežu je največ članov LAS Posavje 2014-2020 iz občin Krško (42 oz. 42 %), Sevnica (27 
oz. 28 %) ter Brežice (12 oz. 13 %). Štirje člani LAS imajo sedež izven območja LAS Posavje, 
vendar pa so s svojo dejavnostjo prisotni v območju LAS.  

 

Graf 3: Članstvo LAS Posavje 2014-2020 po občinah (n=96), 10. 08. 2018 
 

Če primerjamo število članov LAS iz posamezne občine/1000 prebivalcev, ima največjo 
zastopanost občina Bistrica ob Sotli (2,22 člana), sledita občini Krško (1,63 člana) in Sevnica 
(1,54), najnižjo pa v občini Brežice (0,50 člana). Povprečje za območje znaša 1,27 člana 
LAS/1000 prebivalcev. 
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Tabela 4: Člani LAS Posavje na 1000 prebivalcev  
Občina sedeža Št. članov 

(10. 8. 2018, LAS) 
Št. prebivalcev  
(1. 7. 2018, SURS) 

Št. članov LAS na 1000 
prebivalcev 

Bistrica ob Sotli 3 1.350 2,22 

Brežice 12 24.089 0,50 

Kostanjevica na Krki 3 2.431 1,23 

Krško 42 25.844 1,63 

Radeče 5 4.202 1,19 

Sevnica 27 17.502 1,54 

druge občine 4 - - 

 

Udeleženci fokusne skupine so glede članstva v LAS izpostavili, da je potencialnim članom 
treba predstaviti smiselnost odločitve o vstopu v partnerstvo, pri čemer sami ključne 
prednosti prepoznavajo v krepitvi možnosti za regijsko sodelovanje, neposrednem dostopu 
do informacij ter krepitvi znanj in izmenjavi izkušenj (strokovne ekskurzije).  

LAS je vzpostavila pravila glede plačevanja članarine, pri čemer glavnino prispevajo občine 
po ključu števila prebivalstva. Članarina za posameznike znaša 30 EUR, člani fokusne skupine 
pa so jo ocenili kot sprejemljivo. Letno se s članarino zbere okoli 20.000 EUR, ki so namenjeni 
financiranju neupravičenih izdatkov LAS Posavje (DDV), morebitnim dodatno neupravičenim 
izdatkom po pregledu zahtevkov za vodenje LAS ter sofinanciranju projektov sodelovanja. 

Množično članstvo po mnenju udeležencev fokusne skupine po drugi strani povečuje napore 
vodilnega partnerja LAS za zagotavljanje sklepčnosti na skupščini LAS. 

 

2.2 Izvedba javnih pozivov, izbor in izvajanje projektov 

Pregled osnovnih podatkov o izvedbi javnih pozivov 

Do 31. 12. 2018 sta bila objavljena po dva JP za vse tri sklade. Operacije 1. JP so v izvajanju, 
medtem ko je stanje izvedbe 2. JP po posameznih skladih različno: izdane so odločbe za 
ESPR, za ESRR so operacije v pregledu pri MGRT, operacije EKSRP pa so v fazi ocenjevanja 
LAS. 

Na 1. in 2. JP skupaj je prispelo 33 vlog, največ za podporo iz EKSRP (15), sledita ESRR (11) in 
ESPR (7). Brez upoštevanja vlog prispelih na 2. JP za EKSRP sta od 28 vlog bili samo dve 
administrativno neustrezni (po ena na EKSRP in ESRR).  

Na 1. JP je bilo v okviru EKSRP na agencijo posredovanih šest najvišje ocenjenih operacij, ki 
jih je bilo mogoče sofinancirati iz razpoložljivih sredstev JP, eno projektno partnerstvo je 
odstopilo in zahtevanih dopolnitev agenciji ni posredovalo. V okviru ESPR ena operacija ni 
pridobila odločbe agencije zaradi neustreznega soglasja, na  2. JP pa je prav tako eno 
partnerstvo odstopilo in postopek potrjevanja je bil ustavljen.  

 Tabela 5: Pregled javnih pozivov LAS Posavje – stanje 31. 12. 2018  
 EKSRP ESRR ESPR Skupaj 

1. Javni poziv     

Št. prejetih vlog 10 7 3 20 

Št. admin. ustreznih vlog 9 6 3 18 

Št. vlog, ki ustrezajo pogojem 
upravičenosti 9 6 3 18 

Št. vlog, ki zadostuje min. 
potrebnemu št. točk (60) 8 6 3 17 

Št. izbranih vlog za 
sofinanciranje (UO LAS) 6 6 3 15 

Št. izdanih odločb/pogodb  5 6 2 13 

Delež podprtih projektov 
glede na prejete vloge 50 % 86 % 67 % 65 % 
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 EKSRP ESRR ESPR Skupaj 

2. Javni poziv     

Št. prejetih vlog 5 4 4 13 

Št. admin. ustreznih vlog 
Aktivnost v 

teku 4 4 8 

Št. vlog, ki ustrezajo pogojem 
upravičenosti / 4 4 8 

Št. vlog, ki zadostuje min. 
Potrebnemu št. točk (60) / 4 4 8 

Št. izbranih vlog za 
sofinanciranje (UO LAS) / 4 4 8 

Št. izdanih odločb/pogodb  / 
Aktivnost v 

teku 3 3 

Delež podprtih projektov 
glede na število prejetih vlog / / 75 % n.p. 

Vir: dokumentacija LAS Posavje 

Če primerjamo uspešnost prijaviteljev z vidika deleža podprtih projektov glede na število 
prejetih vlog na 1. JP, je bila največja konkurenca za podporo iz EKSRP, kjer je bila uspešna 
polovica prejetih vlog, najvišji delež podprtih vlog pa je bil na ESRR (86 %) in ESPR (75 %). 

Rezultati anketiranja 

V nadaljevanju so prikazani rezultati ankete za člane LAS in projektne partnerje v zvezi z 
izvedbo javnih pozivov. Od 29 respondentov jih je 19 (66 %) sodelovalo na JP za ESRR, 13 
(45 %) ima izkušnje z EKSRP in 8 (28 %) z ESPR. 5 (17 %) respondentov je sodelovalo kot 
vodilni partner (vlagatelj), 19 (66 %) kot projektnih partner, 5 (17 %) pa ima izkušnje v obeh 
vlogah. Od 26 respondentov jih 11 (42 %) sodeluje v enem projektu, 10 (38 %) sodeluje v več 
projektih, 4 (15 %) še čakajo na rezultate, 3 (12 %) pa do sedaj še niso bili uspešni.  

Obveščanje in informiranje o JP  

Vodilni partner LAS Posavje je objave o javnih pozivih objavil na spletni strani LAS Posavje, 
v Posavskem obzorniku, na Radiu Aktual in Radiu 1, jih posredoval Društvu za razvoj 
slovenskega podeželja ter potencialne prijavitelje obveščal z e-obvestili. 

Respondenti so za JP največkrat izvedeli zaradi povabila projektnega partnerja, pomembno 
vlogo pri obveščanju pa je imel vodilni partner LAS z razpošiljanjem e-obvestil in objavo na 
spletni strani LAS Posavje. Slaba petina respondentov je zasledila objavo v medijih, desetina 
pa preko obvestil drugih mrež in podpornih organizacij. 

 

Graf 4: Obveščanje o JP 
 

Vodilni partner LAS je za potencialne prijavitelje izvedel več vrst dogodkov (predstavitev JP, 
srečanja za podporo pri vzpostavljanju projektnih partnerstev, delavnice za izpolnjevanje 
vloge, sestanke s potencialnimi prijavitelji) in tako podprl preko 300 udeležencev, svetovanje 
pa je izvajal tudi osebno, po e-pošti in telefonsko. Posebna delavnica je bila v okviru obeh JP 
izvedena za udeležence programa Podjetno v svet podjetništva na problemskem območju 
Radeče.  

23%
10%

29%
19%

58%
10%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

  spletna stran LAS Posavje
  družbena omrežja LAS Posavje

  e-obvestilo LAS Posavje
  objava v medijih

  k sodelovanju nas je povabil…
  preko obvestil mrež in drugih…

Kako ste izvedeli za javni poziv LAS? (n=31)
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Priprava vlog na javni poziv 

Med 27 in 31 respondentov je ocenilo posamezne vidike priprave projekta in izpolnjevanja 
projektne vloge (graf 5). Najmanj težav je bilo z vzpostavitvijo projektnega partnerstva in 
usklajevanjem interesov med projektnimi partnerji, medtem ko so vsi ostali vidiki bili zahtevni 
ali zelo zahtevni za več kot polovico respondentov. Kot najbolj zahtevne so ocenili uskladitev 
projektne ideje s pravili posameznega sklada, zagotavljanje sredstev za izvedbo projekta ter 
izpolnjevanje prijavnice. 

 

Graf 5: Ocena posameznih vidikov priprave projektne vloge na JP 
 

Od 30 respondentov sta samo 2 (7 %) za pripravo vloge poiskala zunanjo pomoč. Povzetek 
komentarjev: pomanjkanje sredstev za najem zunanjih strokovnjakov, zadovoljiva lastna 
usposobljenost, zavedanje o pomembnosti aktivne vključenosti partnerjev v pripravo 
projekta, zadostna pomoč LAS Posavje. 

V zvezi s pripravo vlog so sodelujoči v anketi in udeleženci fokusne skupine izpostavili: 

a. PRIPRAVA VLOG: 
- V celoti gledano je administracija za pripravo in izvedbo projektov zelo kompleksna, 

obsežna in zlasti zahtevna za manjše prijavitelje.  
- Zapleteni birokratski postopki za pripravo vloge se zlasti nanašajo na izvedbo naložb 

(dolgotrajno pridobivanje dovoljenj in soglasij). Izpostavljeno je bilo, da so nekateri 
celo nepotrebni (primer: tudi če zakon določa, da gradbeno dovoljenje (GD) za 
investicijo ni potrebno, se za operacije v okviru EKSRP in ESPR zahteva izpeljava 
postopka pri upravni enoti za pridobitev izjave, da se vloga za izdajo GD zavrže. 

- Uporabniku manj prijazna je predstavitev pravil CLLD (sklicevanje na člene uredbe, 
nedorečenosti), v nekaj primerih je prišlo do dolgotrajnega čakanje na odgovore 
glede podrobnosti razpisa; na fokusni skupini je bilo izpostavljeno, da je bilo 
predvsem na začetku izvajanja nedorečenosti več, izhajale pa so iz nejasnosti navodil 
na nacionalni ravni, medtem ko je sedaj stanje bolj pregledno.  

- Za prijavitelje, ki na JP sodelujejo prvič, je precejšen izziv razumevanje razlik v pravilih 
med posameznimi skladi. Nekaterih omejitev se morda niso v celoti zavedali v času 
priprave projekta, sedaj pa se kažejo pri izvedbi (npr. omejitev območja za izvedbo 
aktivnosti promocije, povezovanje med podeželskimi in urbanimi območji za delo z 
mladimi)   

- Za nekatere prijavitelje je bilo moteče spreminjanje pravil med javnim pozivom (kot 
posledica spremembe uredbe na nacionalni ravni). 

- Med dodatnimi obremenitvami v primerjavi z drugimi razpisi je bilo izpostavljeno 
prilaganje ponudb (EKSRP), ki so potrebne za oceno stroškov, izpostavljeno je bilo, 
da je to pri nekaterih ponudnikih že postalo problematično; priprava poslovnih 
načrtov (ESPR) itd. 
 

b. OBLIKOVANJE PROJEKTNIH PARTNERSTEV: 
- Vzpostavljanje projektnih partnerstev, ki se prilagaja merilom ocenjevanja, je lahko 

tudi na škodo projektni ideji.  
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  Zagotavljanje sredstev za izvedbo projekta (n=30)
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- Udeleženci fokusne skupine so opozorili na razlike med zmožnostmi za sodelovanje 
akterjev iz posameznih sektorjev: do razlik prihaja že znotraj organizacij civilnega 
sektorja - tiste z zaposlenim osebjem so praviloma bolj usposobljene za projektno 
sodelovanje kot organizacije, ki temeljijo izključno na prostovoljnem delu svojih 
članov; v gospodarskem sektorju je težko zagotoviti kadre za projekte, zato je pri 
vzpostavljanju partnerstev odločilna vloga glavnega partnerja (prijavitelja) v smislu 
organizacije administrativnega vodenja in upravljanja projektov. V primerjavi z 
ostalima sektorjema ima javni sektor več potenciala za sodelovanje.  

- Udeleženci fokusne skupine so poudarili še, da prihaja tudi do vzpostavljanja 
neuravnoteženih partnerstev, saj nekateri projektni partnerji sodelujejo zgolj kot 
'sateliti', medtem ko večinski del projekta kadrovsko in finančno sloni na enem ali 
dveh partnerjih. Poudarili so pomen izkušenj iz preteklega sodelovanja med partnerji 
in medsebojnega zaupanja, zaradi česar obstaja tendenca k oblikovanju partnerstev 
s poznanimi akterji, v manjši meri pa gre za vključevanje novih. 
 

c. ZAGOTAVLJANJE LASTNE UDELEŽBE IN ZALAGANJE SREDSTEV: 
- Zagotavljanja lastne udeležbe in zalaganja sredstev je zlasti izziv za civilni sektor. 

Udeleženci fokusne skupine so opozorili, da je to eden ključnih problemov za 
odločanje za sodelovanje v projektih. Opozorili so, da obstajajo javni razpisi, ki 
omogočajo predfinanciranje, in da bi to v določenem deležu morali omogočiti tudi v 
tem programu. 

- Ocenjevanje finančne sposobnosti projektnega partnerstva (zlasti v primeru nizke 
ocene) je bilo ocenjeno kot manj primerno, saj partnerstvo zagotavlja lastna sredstva 
in sprejema vso tveganje, da ob neustrezni izvedbi projekta izdatki ne bodo povrnjeni.  

- Kot problematičen je bil izpostavljen tudi pogoj ESPR, da mora partner predložiti izpis 
stanja sredstev na računu, ki mora biti vsaj tolikšno, kot je potrebno za izvedbo 
projekta (gre za trenutno stanje). 

- Dodatno obremenitev za projektne partnerje, ki niso davčni zavezanci, predstavlja 
DDV, ki ni upravičen strošek projekta, hkrati pa ga ne morejo dobiti povrnjenega, s 
tem pa se povečuje potreba po zagotavljanju lastne udeležbe v celotnih stroških 
projekta. 

Tako respondenti kot udeleženci fokusne skupine so zelo pozitivno ocenili podporo 
vodilnega partnerja LAS Posavje. Tudi rezultati ankete kažejo visoko stopnjo zadovoljstva 
pri večini uporabnikov, ki so odgovorili na vprašanje o koristnosti pomoči vodilnega partnerja 
LAS, zlasti glede predstavitev javnih pozivov ter svetovanj za pripravo vlog in njenih 
dopolnitev. Nekoliko večji je delež respondentov, ki niso mogli oceniti koristnosti delavnic za 
izvedbo projekta in pomoči pri pripravi in dopolnitvi zahtevkov (predpostavljamo, da še niso 
v tej fazi izvedbe). Prav tako je nekoliko več tistih, ki niso prepoznali uporabne vrednosti na 
srečanjih za vzpostavitev projektnih partnerstev. 

 

Graf 6: Ocena koristnosti pomoči vodilnega partnerja LAS 
 

Po mnenju udeležencev fokusne skupine srečanja za razvoj partnerstev predvsem 
omogočajo spoznati potencialne partnerje in izvedeti, s čim se ti ukvarjajo, v nekaj primerih 
so se predstavili tudi potencialni izvajalci storitev. Po izkušnjah nekaterih sodelujočih kasneje 
do vključitve v projektno partnerstvo ni prišlo bodisi zaradi pomanjkanja skupnih interesov, 
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šibke usposobljenosti potencialnih partnerjev ali pričakovane proaktivne vloge glavnega 
partnerja oz. iniciatorja projekta. Ponovno je bilo prepoznano, da se partnerstva v veliki meri 
zanašajo na krog akterjev, ki jih dovolj dobro poznajo in jim zaupajo. Mnenje fokusne skupine 
je, da je s tovrstnimi dogodki smiselno nadaljevati na način, da se zainteresiranim akterjem 
omogoči prostor in čas za izmenjavo idej, medtem ko so izhodi tovrstnih srečanj v domeni 
udeležencev, njihove samoiniciativnosti in interesov.   

Anketa je vključevala še oceno nekaterih drugih vidikov kakovosti dela vodilnega partnerja 
LAS Posavje,  podalo jo je 18 respondentov, ki so v veliki večini dobljeno pomoč ocenili kot 
zelo dobro. Največ se jih strinja, da svetovalke vodilnega partnerja LAS namenijo svojim 
uporabnikom dovolj časa in da svetovanje poteka v konstruktivnem delovnem vzdušju. 
Seveda pa na vseh segmentih obstaja prostor za izboljšanje kakovosti podpore.   

 

Graf 7: Ocena kakovosti podpore vodilnega partnerja LAS (n=18) 
 

Ocenjevanje kakovosti vlog 

Ocenjevanje kakovosti vlog poteka v treh sklopih, ki so nadalje razdeljeni na posamične 
kriterije in merila: 

- Ustreznost operacije (relevantnost) – max. 25 točk, 
- Operativni vidiki izvedbe operacije – max. 25 točk, 
- Trajnostni vidiki in vpliv na območje LAS -  max. 50 točk, 

Najvišje možno število točk za posamično merilo je 10 za ustvarjeno najmanj eno delovno 
mesto za polni delovni čas ali samozaposlitev. 

Tabela 6: Pregled ocene kakovosti projektov  
Doseženo število točk EKSRP ESRR ESPR 

1. Javni poziv    

90 - 100 0 0 0 

80 - 89 2  3 2 

70 do 79 2  1 1 

60 do 69 4  2 0 

Do 59 točk 1  0 0 

Najvišje ocenjena vloga 88,8 83,8 82,2 

Najnižje ocenjena vloga 50,6 61,6 74,4 

2. Javni poziv    

90 - 100 - 0 0 

80 - 89 - 2 2 

70 do 79 - 2 2 
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Doseženo število točk EKSRP ESRR ESPR 

60 do 69 - 0 0 

Do 59 točk - 0 0 

Najvišje ocenjena vloga - 86,8 83,8 

Najnižje ocenjena vloga - 72,8 70,0 

 

Trije od petih članov ocenjevalne komisije so ocenili posamezne vidike preverjanja in 
ocenjevanja projektnih vlog. Visoka stopnja soglasja je razvidna glede ustreznosti podpore 
vodilnega partnerja LAS, spoštovanja postopkov in zadostnega časa za izvedbo postopkov 
ter tudi usklajenosti glede razumevanja meril med ocenjevalci. Največ prostora za izboljšanje 
ocenjevalci vidijo pri oblikovanju kriterijev in meril ocenjevanja, da bi ta še v večji meri 
upoštevala načela LEADER, bila povsem razumljiva in omogočala izbor najbolj kakovostnih 
projektov. Prav tako je prostor za izboljšanje navodil za preverjanje administrativne 
ustreznosti in upravičenosti. 

V komentarjih so dodatno navedli, da posamezna merila v realnosti ne podpirajo kakovosti 
vloge, saj prijavitelje v želji po zagotavljanju čim višje ocene 'silijo', da projekte napišejo 
pravilno, četudi nato učinek na terenu ni ekvivalenten (pr. merila vezana na teritorialno 
pokritost in inovativnost), da je potrebno bolj podrobno opredeliti merila in da so nekatera 
prekompleksna (pr. podnebne spremembe), prav tako pa je predlagana njihova razdelitev 
glede na področje učinka (socialno, okoljsko, podjetniško/ekonomsko). Samo ocenjevanje je 
bilo ocenjeno kot učinkovito. 

Ob rob ocenjevanju kakovosti je bila na fokusni skupini izpostavljena pomembnost podpore 
pri pripravi projektov, saj je tu mogoče doseči največji prispevek k zagotavljanju kakovosti 
projektov. 

 
Graf 8: Ocena vidikov preverjanja in ocenjevanja vlog s strani članov ocenjevalne komisije 
 

Časovnica izvajanja javnih pozivov in potrjevanja projektov 

Tabela 7: Pregled časovnice za izvedbo ključnih aktivnosti LAS pri izvedbi JP – 31. 12. 2018 
Aktivnost Časovnica 

Oddaja vloge za pridobitev statusa delujoče LAS 30. 10. 2015 

Odločba o potrditvi SLR in LAS Posavje 13. 09. 2016 

1. Javni poziv  

Potrditev 1. JP s strani UO LAS (EKSRP, ESRR, ESPR) 30. 01. 2017 

Objava 1. JP 02. 02. 2017 

Izvedba delavnic za predstavitev JP (6) 13.02. – 23.02.2017  

Delavnica za izpolnjevanje vlog (6) 02.03. - 30. 03. 2017 

Prejem vlog na javni poziv 21. 04.2017 
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  Navodila za preverjanje administrativne ustreznosti in upravičenosti so ustrezna

  Projektna vloga vsebuje podatke, k i so potrebni za oceno projekta po merilih kakovosti

  Merila so v celoti razumlj iva

  Merila upoštevajo načela LEADER

  Merila omogočajo izbor najbolj kakovostnih projektov

  Za ocenjevanje vlog je bilo na razpolago dovol j časa

  Sestanki ocenjevalne skupine so potekali skladno s postopkom

  Dosežena je bila visoka stopnja harmonizacije glede razumevanja posamičnih meri l med…

  Podpora vodilnega partnerja (RRA Posavje) je bi la ustrezna

Preverjanje in ocenjevanje projektov
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Aktivnost Časovnica 

Preverjanje administrativne ustreznosti in upravičenosti vlog 26. 04. – 29. 05. 2017 

Ocenjevanje kakovosti vlog 30. 05. – 06.06.2017 

Izbor predlogov operacij za sofinanciranje iz EKSRP, ESRR, ESPR (UO)  20. 06. 2017 

Obveščanje vlagateljev o rezultatih JP 21. 06. 2017 

Posredovanje vlog v informacijski sistem (EKSRP) - 6 27. 07.- 29.08.2017 

Posredovanje vlog v fizični obliki (ESRR) - 6 14. 07. - 03. 08. 2017 

Posredovanje vlog v informacijski sistem (ESPR) - 3 23. 08. 2017 

Potrditev operacij (EKSRP) - 5  10. 05. – 10. 07. 2018  

Potrditev operacij (ESRR) – 6  20. 10. 2017 – 17. 01. 2018 

Podpis pogodbe (ESRR) - 6 07. 02. -09. 03. 2018 

Potrditev operacij (ESPR) - 2 16. 4. 2018 

2. Javni poziv  

Potrditev 2. JP s strani UO LAS (ESRR, ESPR) 09. 03 2018 

Objava 2. JP (ESRR, ESPR) 30. 03. 2018 

Izvedba delavnic za predstavitev JP in izpolnjevanje vlog  16. 04.- 06. 06.2018 

Potrditev sprememb razpisne dokumentacije (ESRR; ESPR)  09. 05. 2018 

Prejem vlog na javni poziv 21. 06 2018 

Preverjanje administrativne ustreznosti in upravičenosti vlog (ESRR, 
ESPR) 27. 06. 2018 – 19. 07. 2018 

Ocenjevanje kakovosti vlog (ESRR, ESPR) 19. 07. 2018 – 31. 07. 2018 

Izbor predlogov operacij za sofinanciranje iz ESRR, ESPR (UO)  09. 08. 2018 

Obveščanje vlagateljev o rezultatih JP (ESRR, ESPR) 13. 08. 2018 

Objava 2. JP (EKSRP) 08. 10. 2018 

Izvedba delavnic za predstavitev JP in izpolnjevanje vlog 15.10. – 25.10. 2018 

Delavnica za izpolnjevanje vlog 28. 11. 2018 

Prejem vlog na javni poziv 13. 12. 2018 

Preverjanje administrativne ustreznosti in upravičenosti vlog (EKSRP) 17. 12. 2018 – v teku 

Ocenjevanje kakovosti vlog (EKSRP) - 

Posredovanje vlog v informacijski sistem (ESPR) 17. 09. 2018 – 12. 10.2 018 

Posredovanje vlog v fizični obliki (ESRR) –  25. 09. 2018 

Potrditev operacij (ESRR) -  - 

Potrditev operacij (ESPR) - 3 04. 12. 2018 

 

Na 1. JP je LAS Posavje od prejema vlog do izbora projektov s strani UO potreboval 2 meseca. 
Posredovanje vlog v informacijski sistem je v času letnih dopustov trajalo še okvirno 2 
meseca (vnos podatkov, skeniranje vseh delov projektne vloge, podpornih dokumentov itd.).   

Večino vlog je bilo treba na zahtevo ministrstva/agencije dopolniti. Od vnosa v sistem do 
prejema odločbe za operacije 1. JP iz ESPR je bilo potrebno 8 mesecev, iz EKSRP od 10 – 12 
mesecev, do obvestila o potrditvi operacije s strani MGRT 3 - 4 mesece, do podpisa pogodbe 
za sredstva ESRR pa 6 -7  mesecev. Na 2. JP se je bistveno skrajšal čas za potrditev operacij 
podprtih iz ESPR, okvirno 2 meseca, medtem ko vloge posredovane MGRT konec septembra 
2018 po informacijah vodilnega partnerja konec decembra 2018 še niso prišle na vrsto za 
pregled in morebitne dopolnitve pred potrditvijo. 
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Prijavitelje projektov smo v anketi prosili, da glede na lastna pričakovanja ocenijo čas, ki je bil 
potreben za izbor projektov pri LAS in njihovo potrditev pri agenciji oz. ministrstvu. 

Od 26 respondentov jih 12 (46 %) meni, da je čas od oddaje vloge do prejema obvestila LAS 
Posavje o izboru/neizboru vloge pričakovan, ravno toliko pa jih meni, da je daljši od 
pričakovanega, samo 2 (8 %) sta ocenila, da je ta čas krajši od pričakovanega. 

Projektni partnerji, ki imajo izkušnjo s postopkom izdajanja odločbe/pogodbe s strani 
ARSKTRP/MGRT, so ocenili potreben čas za izvedbo le tega. Pri vseh treh skladih je največji 
delež respondentov, ki meni, da je postopek trajal dlje kot pričakovano, hkrati pa je nekaj 
respondentov na ESPR in ESRR odločbo/pogodbo prejelo prej kot pričakovano. V 
komentarjih so bili respondenti kritični glede čakanja na odločbe/pogodbe in menijo, da bi 
morale odgovorne institucije objaviti skrajne roke in jih tudi spoštovati ter da je brez vnaprej 
predvidenih časovnic težje načrtovanje kadrov, predvsem pri NVO.  

 

 

Graf 9: Ocena časa do prejema odločbe/pogodbe za sofinanciranje 
 

Izvajanje projektov 

V anketi so projektni partnerji naredili samooceno posameznih vidikov izvajanja projektov. 
Dobljenih je 17 oz. 18 odgovorov.  

 

Graf 10: Samoocena posameznih vidikov izvajanja operacij 
 

Rezultati kažejo visoko stopnjo zadovoljstva glede komuniciranja z vodilnim partnerjem LAS. 
Izvajanje projektov poteka večinoma skladno z odobreno vlogo, večina partnerstev nima 
težav z vključevanjem ciljnih skupin v projekt, prav tako pri izvedbi ni prišlo do bistvenih 
sprememb ali časovnega odstopanja pri izvajanju. Več izzivov je v zvezi z izvajanjem 
postopkov javnega naročanja ter razumevanja pravil, manj strinjanja pa tudi glede 
učinkovitosti pravil izvajanja.  
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Respondenti so komentirali, da 'birokracija' zahteva preveč časa v škodo ukvarjanja z 
vsebino. Opozorili so tudi, da pravila izpolnjevanja časovnic ne odražajo realnega stanja, ker 
niso upoštevane vse ure, temveč samo efektivne. Kasnejši začetek izvajanja od predvidenega 
pri nekaterih vpliva na izvedbo, saj ta poteka v zimskem času in zahteva več prilagajanja 
vremenu. 

88 % respondentov je kot zelo zahtevno oz. zahtevno ocenilo zagotavljanje financiranja. RRA 
Posavje omogoča pridobitev sredstev za predfinanciranje v okviru garancijske sheme, do 
sedaj je le eden od sodelujočih v anketi zaprosil za predfinanciranje, dva še nameravata, 
večina (18 oz. 86 %) pa ne.   

Udeleženci fokusne skupine doslej niso iskali predfinanciranja za projekte LEADER/CLLD, 
glede na izkušnje za projekte podprte iz drugih programov pa so opozorili na dokaj visoke 
stroške odobritve predfinanciranja pri RRA, tudi v primerjavi s pogoji Ribniškega sklada. 

Udeleženci fokusne skupine so pohvalili dosedanje delo in podporo vodilnega partnerja LAS 
Posavje. Glede možnih izboljšav, ki so v domeni LAS, pa so predlagali: 

- optimiziranje obrazca za opis projekta, da bi se izognili podvajanju zahtevanih 
informacij, 

- izdelava predlog ali nalepk v skladu z navodili za označevanje, 
- nadaljevati s sestanki za pripravo projektov, vključno z nudenjem platforme (prostor, 

čas) za razvoj partnerstev. 

 

2.3 Projektna partnerstva in izbrane operacije 

Projektna partnerstva 

V obdobju 2007-2013 je bilo iz ukrepa LEADER (EKSRP) podprtih 24 projektov, v katerih je 
sodelovalo 96 različnih partnerjev1. Med njimi je bilo 23 članov partnerstva LAS Posavje, ki so 
predstavljali približno četrtino (24 %) vseh projektnih partnerjev. Najvišji je bil delež 
predstavnikov sektorja civilne družbe (52 %), sledijo predstavniki javnega (34 %) in 
zasebnega sektorja (14 %). Od vseh članov LAS jih je v projektih sodelovalo 23 od 29 oz. 79%. 

Pregled števila projektov na projektnega partnerja pokaže, da je velika večina projektnih 
partnerjev (76 oz. 79,2 %) sodelovala v enem projektu, 12 (12,5 %) v dveh, 8 (8,3 %) pa v treh 
do petih projektih. Največkrat so kot projektni partnerji sodelovali: Zavod KŠTM Sevnica 
petkrat ter CPT Krško in Zavod Svibna po štirikrat.  

Tabela 8: Pregled strukture projektnih partnerjev po sektorjih in članstvu v LAS 2007-2013 
Sektor Člani LAS Nečlani  Skupaj 

Javni sektor 10 23 33 

Gospodarski sektor 5 8 13 

Civilni sektor 8 42 50 

SKUPAJ 23 73 96 

Opomba: vsak projektni partner je štet samo enkrat. 

OPOMBA: Za programsko obdobje 2014-2020 so v analizi projektnih partnerstev upoštevani 
potrjeni projekti iz 1. JP (13), projekti ESPR iz 2. JP (3) ter tudi 4 projekti iz 2. JP za ESRR, ki 
so v potrjevanju pri MGRT. 

Skupno je v teh 20 projektih vključenih 88 različnih partnerjev (vsak je štet samo enkrat), pri 
tem je 24 (27 %) takih, ki so v projektih sodelovali v obdobju 2007-2013. Od vseh projektnih 
partnerjev je dobra polovica članov LAS (52 %), od tega sedem takih, ki so v projektih 
sodelovali v prejšnjem obdobju kot nečlani ter postali člani LAS v 2014-2020.  

52 % projektnih partnerjev je iz javnega sektorja, 28% iz civilnega in 19 % iz gospodarskega 
sektorja. Delež javnih partnerjev je najvišji v projektih s podporo ESPR (64 %) in EKSRP (58 
%), najnižji pa v projektih ESRR (39 %). Projekti podprti iz ESRR imajo hkrati najvišji delež 
partnerjev iz civilnega (36 %) in gospodarskega sektorja (26 %). Najnižji delež gospodarskih 
partnerjev je projektih ESPR (11 %). 

                                                
1 V primeru, da se je organizacija preimenovala oz. je nova nasledila obstoječo, je šteta samo enkrat. 
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Tabela 9: Pregled strukture projektnih partnerjev po sektorjih in članstvu v LAS 2014 - 2020 
Sektor EKSRP ESRR ESPR SKUPAJ 

 
član 

LAS nečlan skupaj 

član 

LAS nečlan skupaj 

Član 

LAS nečlan skupaj 

Član 

LAS nečlan skupaj 

Javni  10 4 14 10 4 14 10 8 18 30 16 46 

Gospodarski  3 2 5 3 6 9 1 2 3 7 10 17 

Civilni  3 2 5 3 10 13 3 4 7 9 16 25 

SKUPAJ 16 8 24 16 20 36 14 14 28 46 42 88 
 

Udeleženci fokusne skupine smatrajo, da je visok delež udeležbe javnega sektorja v 
operacijah ESPR tudi posledica dejstva, da je število potencialnih prijaviteljev iz 
gospodarskega in civilnega sektorja, ki neposredno delujejo na vsebinah opredeljenih v SLR, 
relativno majhno (5 ribogojcev, manjše število ribiških družin). Odločilna vloga za realizacijo 
SLR je bila tako prepoznana v javnem sektorju, interes gospodarskega sektorja pa je precej 
manjši še zaradi kompleksnosti priprave in izvajanja projektov, ki zahteva ustrezno kadrovsko 
zmogljivost, ki pa v podjetjih ni zadostna. 

Tabela 10: Število projektov na projektnega partnerja 2014 -2020 po sektorjih in skladih 
Število 
projektov/PP 

EKSRP ESRR ESPR 

 Javni Gospod. Civilni Javni Gospod. Civilni Javni Gospod. Civilni 

4 projekte       2           

3 projekte       1     2     

2 projekta 6 1   3 5   1 1   

1 projekt 8 4 5 8 4 13 15 2 7 

  

 

  

Graf 11:  Struktura projektnih partnerjev po sektorjih (število, delež %) in skladih 
 

Medtem ko projektni partnerji iz civilnega sektorja sodelujejo samo v enem, predvsem javni 
partnerji sodelujejo v dveh ali več projektih. Če pogledamo vse sklade skupaj, je do sedaj bila 
najbolj uspešna Občina Krško, ki sodeluje v osmih projektih, Občina Sevnica v sedmih, Občina 
Radeče v šestih ter Zavod KŠTM Sevnica v petih projektih.  

46, 52%17, 
19%

25, 29%

VSI skladi

javni sektor gospodarski sektor civilni sektor

14, 39%

9, 25%

13, 36%

ESRR

javni sektor gospodarski sektor civilni sektor

14, 58%5, 21%

5, 21%

EKSRP 

javni sektor gospodarski sektor civilni sektor

18, 64%3, 11%

7, 25%

ESPR

javni sektor gospodarski sektor civilni sektor



19 
 

Pričakovani prispevki operacij k tematskim področjem SLR 

V celoti gledano izbrane operacije naslavljajo vse ukrepe SLR, v največji meri ukrepe U2, U4 
in U6, najmanj pa ukrepe U1 in U7. Po posameznih skladih podprte operacije naslavljajo vse 
programirane ukrepe v okviru ESRR, pri EKSRP so naslovljeni 3 od 7 ukrepov, pri ESPR pa le 
2 od 7 ukrepov. 

Tabela 11: Projekti po tematskih področjih in ukrepih SLR  
 Tematsko področje 

 Ustvarjanje 
delovnih mest 

Razvoj osnovnih 
storitev na 
podeželju 

Varstvo okolja in 
ohranjanje narave 

Večja vključenost 
mladih, žensk in 
drugih ranljivih 
skupin 

Sklad Ukrep 1 Ukrep 2 Ukrep 3 Ukrep 4 Ukrep 5 Ukrep 6 Ukrep 7 Ukrep 8 

EKSRP 0 2 2 ni 
načrtovan 

1 0 0 0 

ESRR 1 2 ni 
načrtovan 

ni 
načrtovan 

1 2 1 3 

ESPR 0 0 ni 
načrtovan 

4 0 1 0 0 

Skupaj 1 4 2 4 2 3 1 3 

Opomba: v tabeli so za ESRR vključeni tudi 4 projekti, izbrani na 2. JP s strani UO, ki so v potrjevanju pri MGRT.  

Na 2. JP za EKSRP so prispele tri vloge na ukrep U7 in po ena na ukrepa U2 in U3, na 1. JP pa 
je ena vloga tudi naslavljala U1, vendar zanjo ni bila izdana odločba. 

 

Vsebinski poudarki operacij LAS Posavje po tematskih področjih  

Z vidika projektnih vsebin je zaenkrat manjši interes izražen za razvoj podpornega okolja za 
razvoj delovnih mest, fokus do sedaj podprtih operacij je predvsem na ozaveščanju in 
promociji poklicev ter podjetništva v osnovnih šolah, manj pa na razvoju in realizaciji 
konkretnih podjetniških idej posameznikov. Manj je tudi operacij, ki bi primarno obravnavale 
specifične potrebe ranljivih skupin, res pa je, da so nekatere ranljive ciljne skupine vključene 
v operacije, ki sicer prednostno naslavljajo druge ukrepe. Precejšen interes je za promocijo 
lokalne hrane (kmetijski proizvod, posavske ribe) v okviru projektov krepitve zdravega 
življenjskega sloga in razvoja tržišča za lokalne izdelke v javnih ustanovah in pri prebivalstvu.  

Tabela 12: Pregled vsebinskih poudarkov operacij LAS Posavje 
Tematsko 
področje 

Ukrep Ključne vsebine  

Ustvarjanje 
delovnih 
mest 

U1: Podjetniške 
ideje za nova 
delovna mesta 

Promocija tehniških poklicev v osnovnih šolah (OŠ) (interesne 
dejavnosti, nakup opreme, predstavitve za starše, otroke, ogled 
podjetij, analiza potreb,...). 

U2: Inovativna 
partnerstva za 
rast 

Promocija podjetništva v OŠ, izvedba delavnic za izdelavo naravne 
kozmetike za otroke in odrasle, naravoslovni dnevi, podjetniški 
krožek in podjetniški festival. 

Promocija in povezovanje pridelovalcev vina Morda frankinja. 
Ureditev prodajno promocijskega prostora, širitev uporabe modre 
frankinje v prehrani.  

Nadgradnja splavarjenja v integralni turistični produkt Savske 
zgodbe, vzpostavitev splavarske zbirke, promocija. 

Razvoj turistične ponudbe na temelju lokalnih obrti (urejanje 
prostorov kulturne dediščine, programi turistične ponudbe, 
popravljalnica). 

Razvoj 
osnovnih 
storitev na 
podeželju 

U3: Lokalna 
infrastruktura 
za storitve na 
podeželju 

Usposabljanje za trajnostni razvoj, vzpostavitev učne poti, ureditev 
okolice, postavitev čebelnjaka, aktivnosti ozaveščanja za otroke in 
mladino. 

Ureditev stare šole – objekta pod kulturno varstveno zaščito, 
razvoj vsebin za krepitev skupnosti (delavnice, študijski krožki). 

U4: Razvoj 
sladkovodne 
akvakulture 

Promocija posavskih rib, ureditev ribje tržnice, delavnice za osebje 
v šolah, dejavnosti ozaveščanja za predšolske otroke, ureditev 
naravoslovne učilnice, ohranjanje biotske raznovrstnosti – ribnik 
Sevnica. 
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Razvoj športnega ribolova / turizma – uvedba enotne dovolilnice.  

Promocija uporabe svežih posavskih rib v javnih ustanovah; 
okoljske rešitve za zmanjševanje klavničnih odpadkov. 

Promocija potrošnje svežih rib, neposredno trženje – povečanje 
lokalne samooskrbe. 

Varstvo 
okolja in 
ohranjanje 
narave 

U5: Izboljšanje 
stanja okolja 

Ozaveščanje o pomenu varovanja pitne vode  - svetovanje za 
vzpostavljanje malih komunalnih čistilnih naprav (MKČN), 
vzpostavitev 2 pilotnih MKČN.  

Vzpostavitev mreže za zbiranje odpadnega olja in ureditev filtrirne 
postaje za predelavo v gorivo. 

U6: Ohranjanje 
narave 

Revitalizacija degradiranih urbanih območij – renaturacija, 
zasaditve lokalnih vrst, ureditev interpretacijskih točk in trije 
programi interpretacije. 

Kampanje ozaveščanja - ponovna uporaba, zmanjševanje odpadne 
org. hrane v šolah, ločevanje kavne usedline, uporaba jediln. olja. 

Revitalizacija ribnika, kaštne pregrade in ribolovne trase za invalide 
za namene ozaveščanja.  Urejanje površin, interpretacija za invalide 
in mlade.  

Večja 
vključenost 
mladih, 
žensk in 
drugih 
ranlj. 
skupin 

U7: Vključujoča 
skupnost 

Vključevanje ranljivih skupin mladih z mrežnim povezovanjem skozi 
preventivno središče in ulično delo, delo s starši, prostovoljska 
mreža.  

U8: Zdrava 
skupnost 

Spodbujanje uživanja zdrave lokalne hrane – promocija tržnice v 
Radečah pri lokalnem prebivalstvu – delavnice, degustacije,  
zasaditev zeliščnega vrta, kulinarični itinerar, spominek. 

Izobraževanja in delavnice za lastnike živali, urejanje površin za 
aktivnosti s psi, seminarji. 

Ureditev degradiranih površin za vadbo/rekreacijo, izboljšanje 
vadbenih programov (fitnes, drsališče), solarne klopi, ozaveščanje 
o zdravem življenjskem slogu (telesna vadba, prehrana – ribe in 
lokalni produkti), športni dogodek. 

 

Vsebinski poudarki projektov sodelovanja 

LAS Posavje s partnerji sodeluje v 3 projektih sodelovanja, ki se bodo predvidoma pričeli 
izvajati v začetku 2019. Skupaj z drugimi LAS je kandidirala na javnih razpisih MKGP za 
EKSRP. Projekt sodelovanja ESPR je bil umeščen v SLR LAS Posavje. Projekti sodelovanja 
omogočajo izmenjavo praks in izkušenj med LAS v Sloveniji in tujini, hkrati pa s finančnega 
vidika pomenijo dodatna sredstva za območje. LAS Posavje zaenkrat še ne sodeluje v 
projektih sodelovanja s podporo ESRR, ki so morali biti opredeljeni že v času priprave SLR, 
se pa za ta namen pripravlja sprememba SLR. 

Tabela 13: Operacije sodelovanja  
Ključne vsebine  Osrednje tematsko 

področje ukrepanja 
Sklad 

PRIBLIŽAJMO UNESCOVA BIOSFERNA OBMOČJA 
PREBIVALCEM: ozaveščanje o biosfernih območjih (BO)  in 
njihovih potencialih v Sloveniji (strokovne ekskurzije, delavnice, 
dnevi BO, promocijski materiali, komunikacijska strategija), 
pravilnik za uporabo znaka UNESCO MAB. 

Varstvo okolja in 
ohranjanje narave 
 

EKSRP 

PAMETNE VASI ZA JUTRI: vzpostavitev modela pametna srebrna 
vas – gospodinjska skupnost na vasi, prostori za druženje na vasi, 
usposobitev prostovoljcev, usposobitev starejših za uporabo 
digitalnih tehnologij. 

Razvoj osnovnih 
storitev na podeželju 

EKSRP 

OCENJEVANJE RIBJIH IZDELKOV: spodbujanje kakovosti ribjih 
izdelkov in promocija pri potrošnikih (strokovne ekskurzije v 
tujino, pravilniki za ocenjevanje izdelkov, promocijski materiali, 
usposobitev ocenjevalcev ribjih izdelkov). 

Ustvarjanje delovnih 
mest 

ESPR 

 

2.4 Finančni vidiki izvajanja operacij  

Za operacije LAS Posavje bilo do 31. 12. 2018 skupno dodeljenih 1.722.379,06 EUR oz. 42 % 
vseh sredstev za podukrep 19.2. Če k temu dodamo predviden znesek izbranih operacij 2. JP 
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za ESRR (550.698,87 EUR) ter razpisana sredstva 2. JP EKSRP (350.406, 70 EUR), se delež 
razpoložljivih sredstev zmanjša iz 2.406.949,08 na 1.505.843,51 EUR oz. na 36,5 % vseh 
sredstev za ta podukrep.  

Po skladih je bilo na 1. JP dodeljenih 49 % sredstev EKSRP, 36 % ESRR in 11 % ESPR. S 
potrjenimi operacijami ESPR na 2. JP se je delež dodeljenih sredstev zvišal na 41 %. Če 
upoštevamo izbrane projekte 2. JP ESRR (v potrjevanju), se delež dodeljenih sredstev ESRR 
zviša na 78 %. V primeru dodelitve vseh razpoložljivih sredstev 2. JP se bo delež dodeljenih 
sredstev iz EKSRP povečal na 81 %. 

Za 3. JP bo največ sredstev na razpolago v okviru ESPR, 1.012.533,12 EUR. Tudi sicer je za 
izvajanje SLR največ sredstev iz tega sklada. Ob zgornjih predpostavkah glede dodelitve 
sredstev bo za ESRR na voljo še 291.152,96 EUR in za EKSRP 202.157,43 EUR. Pričakovati je, 
da se bodo razpoložljiva sredstva LAS povečala iz naslova doseganja mejnikov na dan 31. 12. 
2018 pri vseh treh skladih.  

Ker je večina projektov 1. JP še v izvajanju, projekti 2. JP pa se razen ESPR še niso začeli 
izvajati, je dejansko črpanje sredstev v primerjavi z dodeljenimi še relativno nizko in znaša 
skupno 13,5 %, po posameznih skladih pa je najvišje v ESRR in sicer 34 %. 

Tabela 14: Finančna slika izvajanja operacij SLR – LAS Posavje (podukrep 19. 2) – 31. 12. 2018 
Mejnik/kazalnik EKSRP ESRR ESPR SKUPAJ 

Načrtovana sredstva SLR 1.088.971,08 € 1.316.278,84 € 1.724.078,22 € 4.129.328,14 € 

Celotna vrednost operacij 
1.JP 

827.556,66 € 666.003,66 € 322.693,38 € 1.816.253,70€ 

Dodeljena sredstva 1. JP 536.406,95 € 474.427,01 € 205.535,03 € 1.216.368,99 € 

Celotna vrednost operacij 
2. JP 

 0,00 € 807.134,76 €  654.861,27 € 1.461.996,03 € 

Dodeljena sredstva 2. JP 0,00 € 0,00 € 506.010,07 € 506.010,07 € 

Razpoložljiva sredstva  552.564,13 € 841.851,83 € 1.012.533,12 € 2.406.949,08 € 

Izplačana sredstva 0,00 € 162.002,72 € 71.100,80 € 0,00 € 

Izplačana sredstva kot 
delež dodeljenih 

0 % 34 % 10 % 13,5 % 

Pojasnilo: Celotna vrednost operacij vključuje upravičene stroške in DDV. Dodeljena sredstva so sredstva iz skladov, 
ki so upravičencu odobrena z odločbo oz. pogodbo.  

Primerjava dodeljenih sredstev po ukrepih z načrtovanimi v SLR (str. 65) v tabeli 15 pokaže, 
da ob predpostavki, da se projekti izvedejo skladno z odobrenimi, na nekaterih ukrepih ni 
bilo načrtovanih dovolj sredstev.  

Tabela 15: Ocena razpoložljivih sredstev v EUR po ukrepih glede na dodeljena oz. pričakovano dodeljena sredstva  
Ukrep EKSRP ESRR ESPR SKUPAJ 

Tematsko področje: Ustvarjanje delovnih mest 
Ukrep 1 50.000,00 € 106.828,28 € 340.671,25 €  497.499,53 € 

Ukrep 2 111.813,48 € 234.116.86 € 300.000,00€  645.930,34 € 

Tematsko področje: Razvoj osnovnih storitev 
Ukrep 3 37.948,26 €  0,00 € 0,00 € 37.948,26 € 

Ukrep 4 0,00 € 0,00 € -70.517,06 € - 70.517,06 € 

Tematsko področje: Varstvo okolja in ohranjanje narave 
Ukrep 5 67.053,62 € 121.181,20 €  100.000,00 € 288.234,82 € 

Ukrep 6 150.000,00€ - 61.881,10 € 79.471, 96 € 167.590,86 € 

Tematsko področje: Večja vključenost mladih, žensk in drugih ranljivih skupin 
Ukrep 7 65.748,77 € 18.228,58 € 200.000,00 € 283.977,35 € 

Ukrep 8 70.000,00 € -127.320,86 € 62.906,97 € 5.586,11 € 

Opomba: v tabeli so za ESRR pri izračunu dodeljenih sredstev upoštevani tudi 4 projekti  2. JP ESRR, izbrani s strani 
UO in v potrjevanju pri MGRT.  

Preko projektov sodelovanja (podukrep 19.3) je območje LAS Posavje iz naslova javnih 
razpisov za EKSRP dodatno pridobilo 88.372,75 EUR in 29.111, 74 EUR iz ESPR. Operacije se 
bodo izvajale v sodelovanju z drugimi LAS v Sloveniji.  
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3. Odgovori na vprašanja za vrednotenje 
 

3.1 Dejavnosti animacije in mehanizem izvajanja 
LEADER/CLLD na lokalni ravni 

Vprašanje za vrednotenje št. 1:  

V kolikšni meri so animacijske dejavnosti LAS Posavje pripomogle k povečanju 
prepoznavnosti LEADER/CLLD in vključevanju novih akterjev iz območja LAS? 

Uporabljene metode: 

1. Kvantitativne metode: analiza podatkov o članstvu in projektnih partnerjih ter izračun 
deležev po sektorjih, analiza podatkov o izvedenih srečanjih in delavnicah 

2. Kvalitativne metode:  fokusna skupina s predstavniki LAS ter nosilci projektov; anketa 
s člani LAS in projektnimi partnerji. 

Podrobnejša analiza je predstavljena v poglavjih 2.1 Partnerstvo LAS Posavje in 2.3 Pregled 
projektnih partnerstev in izbranih operacij. 

Merila presoje in dosežene vrednosti kazalnikov: 

Merilo presoje Kazalnik rezultata Vrednost  
(31. 12. 2018) 

Vir 

Število članov LAS se je 
povečalo glede na 2007-
2013 

Povečanja št. članov LAS 
(%) 

Javni: 363 % 
Gospodarski: 367 % 
Civilni: 283 % 
Skupno: 369 % 

Seznam članov 
LAS Posavje 
2007-2013,  
2014-2020 

Struktura partnerstva LAS 
po sektorjih je 
uravnotežena  

Delež članov LAS po 
sektorjih (%) 

Javni: 42 % 
Gospodarski: 23 % 
Civilni: 35 % 

Seznam članov 
LAS Posavje 

V operacije SLR (19.2) se 
vključujejo akterji 
območja, ki niso člani LAS 
Posavje 

Delež sodelujočih 
projektnih partnerjev, ki 
niso člani LAS Posavje (%)* 

Javni: 35 % 
Gospodarski: 59 % 
Civilni: 64 % 
Skupno: 48 % 

LAS Posavje – 
povzetki 
operacij, 
seznam članov 

V izvajanje operacij se 
vključujejo novi partnerji, 
ki doslej (v obdobju 
2007-2013), še niso prejeli 
podpore 

Delež projektnih partnerjev, 
ki prvič prejmejo podporo 
iz LEADER/CLDD* 

73 %  LAS Posavje – 
povzetki 
operacij, 
seznam članov 

Opomba: * v izračun vključeni 4 projekti 2. JP ESRR, ki so v potrjevanju pri MGRT.  

Odgovor na vprašanje za vrednotenje: 

Animacijske dejavnosti LAS Posavje so pomembno prispevale h krepitvi prepoznavnosti 
LEADER/CLLD pri akterjih v območju LAS, kar se je odrazilo v 369 % povečanju števila 
članov pogodbenega partnerstva LAS v primerjavi z obdobjem 2007-2013. Partnerstvo LAS 
po sektorjih ni povsem uravnoteženo, nadpovprečen je delež članov javnega sektorja, 
podpovprečen pa delež članov iz gospodarskega sektorja. Dejavnosti animacije ocenjujemo 
kot zelo uspešne z vidika doseganja lokalnih akterjev izven članstva LAS pri vključevanju v 
izbrane operacije, saj je med 88 različnimi projektnimi partnerji 48 % takih, ki niso člani LAS 
Posavje, 73 % pa jih podporo iz LEADER/CLLD prejme prvič.  

Animacijske dejavnosti so se začele izvajati že v okviru partnerstva LAS 2007-2013. V času 
priprave SLR je bila v vseh šestih občinah in na ravni regije izvedena vrsta informativnih 
dogodkov, na katerih je sodelovalo okoli 500 predstavnikov ključnih razvojnih struktur, 193 
se jih je udeležilo animacijskih delavnic in sestankov za pripravo SLR, izvedenih je bilo še okoli 
250 individualnih informiranj ali svetovanj (vir: SLR, str. 55).  

Sklepamo, da so številne predstavitve instrumenta LEADER/CLLD skozi daljše obdobje od 
2013- 2015 vodile v številčno dokaj močno partnerstvo, ki je ob ustanovitvi štelo 99 članov, 
danes pa 96. Članstvo je obnovilo 18 oz. 62 % članov LAS iz obdobja 2007- 2013. Uspešnost 
animacije podkrepi podatek, da je velika večina članov LAS Posavje 2014 - 2020 novih (78 
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oz. 81 %), kar v določeni meri odraža tudi širitev podpore območju LAS iz skladov ESPR za 
področje sladkovodne akvakulture in ESRR za razvoj urbanih naselij. 

Članstvo LAS je razmeroma dobro zastopano tudi teritorialno, povprečno število članov na 
1000 prebivalcev znaša 1,29. V primerjavi z drugimi LAS, ki prav tako izvajajo SLR s podporo 
vseh treh skladov, je ta kazalnik višji v LAS Dolina Soče (2,23) in LAS Istre (1,59) in precej nižji 
v LAS Gorenjska košarica (0,48)2. Na ravni LAS Posavje se po občinah kazalnik giblje od 0,50 
(Brežice) do 2,22 (Bistrica ob Sotli). 

Kljub rahlemu povečanju deleža članstva iz gospodarskega sektorja od 21 % na 23 %, je ta v 
primerjavi z ostalima sektorjema podpovprečno zastopan, vendar pa vključuje člane, ki so 
regionalni predstavniki gospodarstva (zbornice) in tako lahko z informacijami dosegajo tudi 
širšo ciljno skupino. Tudi javni sektor se je v primerjavi z 2007-2013 povečal iz 38 % na 42 %, 
pri čemer kar 40 % vseh javnih članov predstavljajo krajevne skupnosti iz Občine Krško, svoje 
članstvo v LAS pa so sicer obnovili vsi člani iz obdobja 2007-2013. Delež civilne družbe se je 
zmanjšal iz 41 % na 35 %, članstvo pa je ohranila samo tretjina članov iz 2007-2013. Članstvo 
v LAS ni pogoj za pridobitev sredstev za izvedbo operacij SLR, vendar pa so udeleženci 
fokusne skupine prepoznali prednosti pri dostopu do informacij in znanj iz prve roke, k temu 
pa je treba dodati še možnost soodločanja preko organov LAS. 

LAS Posavje o JP obvešča preko različnih komunikacijskih kanalov, pomemben delež pa 
prispevajo tudi sami akterji, saj je kar 58 % sodelujočih v anketi za JP izvedelo prav preko 
potencialnih projektnih partnerjev. Na seriji delavnic za predstavitev JP (organizirane v vseh 
občinah), podporo razvoju partnerstev, delavnic za pripravo vlog in preko delavnic ter 
predstavitev posebnim ciljnim skupinam (ribogojci, udeleženci programa PVSP) je vodilni 
partner LAS neposredno dosegel preko 300 udeležencev ter še dodatno število preko 
izvedbe individualnih svetovanj. Da so dejavnosti obveščanja in promocije dobro zastavljene 
in dosegajo relativno visok delež akterjev izven partnerstva LAS, pokaže analiza projektnih 
partnerjev po sektorjih, kjer 64 % projektnih partnerjev civilnega in 59 % gospodarskega 
sektorja ni članov LAS, medtem ko je ta delež nižji pri javnem sektorju in znaša 35 %. V celoti 
gledano je med 88 projektnimi partnerji kar 73 % takih, ki do sedaj še niso prejeli podpore 
(primerjava z obdobjem 2007-2013). 

Ob samem vključevanju akterjev v izvajanje SLR je za LAS pomembno vedeti tudi, kako 
rezultate izvajanja SLR poznajo in sprejemajo prebivalci območja LAS na splošno ter tudi 
posamezne ciljne skupine, ki so v SLR posebej izpostavljene. Ta vidik v okviru tega 
vrednotenja ni bil analiziran, saj so projekti še v izvajanju. 

Zaključki in priporočila 

Zaključki Priporočilo 

LAS Posavje je v pogodbeno 
partnerstvo uspelo vključiti 
relevantne akterje iz 
območja.  

Vzpostavljen je ustrezen in 
transparenten sistem 
obveščanja o aktivnostih 
LAS, ki uspešno dosega tako 
člane kot druge akterje v 
območju LAS.  

- Ni posebnih priporočil z vidika vključevanja akterjev. 

 

Ker je do sedaj zaključena 
samo ena operacija, še ni 
smiselno ugotavljati 
prepoznavnosti učinkov in 
rezultatov izvedbe SLR pri 
lokalnem prebivalstvu. 

1. Ob zaključku izvajanja SLR naj LAS Posavje izvede 
javno anketo o prepoznavnosti LAS in rezultatov 
operacij LEADER/CLLD pri prebivalcih območja LAS. 

 

 

                                                
2 Izračun izdelan na osnovi podatkov v osebni izkaznici LAS v SLR. 
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Vprašanje za vrednotenje 2: V kolikšni meri so dejavnosti animacije prispevale h krepitvi 
zmogljivosti potencialnih upravičencev in upravičencev podprtih operacij za pripravo in 
izvajanje projektov LEADER/CLLD? 

Uporabljene metode: 

1. Kvantitativne metode: analiza podatkov o izvajanju javnih pozivov in ocenjevanja 
projektov.  

2. Kvalitativne metode:  fokusna skupina s predstavniki LAS ter nosilci projektov; anketa 
s člani LAS in projektnimi partnerji. 

Podrobnejša analiza je predstavljena v poglavju 2.2 Izvedba javnih pozivov in izbor projektov. 

Merila presoje in dosežene vrednosti kazalnikov: 

Merilo presoje Kazalnik rezultata Vrednost  
(31. 12. 2018) 

Vir 

Vodilni partner LAS 
zagotavlja kakovostno 
podporo (potencialnim) 
upravičencem pri pripravi 
vlog in izvajanju operacij 

Zadovoljstvo uporabnikov s 
podporo vodilnega 
partnerja LAS 

kvalitativna ocena – 
glej odgovor na 
vprašanje za 
vrednotenje 

anketa, 
fokusna 
skupina 

Projektna partnerstva 
pripravljajo kakovostne 
vloge  

Usposobljenost partnerstev 
za pripravo projektov 

Kvalitativna ocena anketa, 
fokusna 
skupina 

Delež prejetih vlog, ki so 
administrativno ustrezne in 
upravičene 

1. JP (3 skladi): 90 % 
2. JP (ESRR, ESPR): 
100 % 
Skupno: 93 % 

LAS Posavje – 
zapisnika 
ocenjevalne 
komisije 

Delež ocenjenih vlog, ki 
dosežejo prag točk za 
odločanje o podpori* 

1. JP: 94 % 
2. JP: 100 % 

Delež ocenjenih vlog, ki 
dosežejo 80 % ali več od 
najvišjega možnega števila 
točk  

1. JP: 39 % 
2. JP: 50 % 
Skupno: 42 % 

* Da se vloga uvrsti v odločanje UO o podpori, mora doseči vsaj 60 točk od skupno 100 točk.  

 

Odgovor na vprašanje za vrednotenje: 

LAS Posavje z dejavnostmi animacije, zlasti z izvedbo svetovanj ter različnih tipov 
usposabljanj, pomembno prispeva h krepitvi usposobljenosti potencialnih upravičencev in 
upravičencev podprtih operacij, kar se odraža tako v visoki stopnji zadovoljstva 
uporabnikov s prejeto podporo in v visokem deležu projektnih vlog, ki se uvrščajo v 
odločanje UO o finančni podpori.  

Vodilni partner LAS Posavje ima ključno vlogo pri krepitvi zmogljivosti akterjev območja za 
pripravo in izvajanje operacij LEADER/CLLD. Ekipa vodilnega partnerja LAS se je ob 
zaključku priprave SLR zamenjala, v njeno izvajanje so bile vključene tri nove osebe, ki so se 
relativno hitro in ustrezno usposobile. Za vsak sklad je ena oseba na voljo potencialnim 
prijaviteljem ter upravičencem operacij. Ob dejstvu, da v začetku izvajanja niso bila v celoti 
dorečena vsa navodila za izvajanje s strani organov upravljanja in je bilo precej sprotnega 
učenja tako za vodilnega partnerja kot za prijavitelje, so tako udeleženci fokusne skupine kot 
sodelujoči v anketi izrazili zadovoljstvo s pridobljeno podporo vodilnega partnerja LAS.  

Vodilni partner LAS je za dva JP za vse tri sklade skupno izvedel 34 delavnic za predstavitev 
javnih pozivov, oblikovanje partnerstev, pripravo projektov in izpolnjevanje vlog, udeležilo se 
jih je 337 oseb; na treh delavnic za izvajanje projektov pa je bilo skupno 37 udeležencev. 
Opazen je rahel upad udeležbe na predstavitvah 2. JP, kar pripisujemo dejstvu, da so se 
potencialni prijavitelji udeležili delavnic na 1. JP in zato nimajo več toliko potreb. Na 
delavnicah za izpolnjevanje vlog pa je bila na obeh pozivih dokaj konstantna udeležba. Od 
sodelujočih v anketi, ki so se udeležili predstavitev JP, jih je 85 % ocenilo kot zelo koristne oz. 
koristne, 83 % pa je kot zelo koristne oz. koristne ocenilo delavnice za izpolnjevanje vloge. 
Podobno visoki so tudi deleži ocene koristnosti za ostale oblike pomoči (graf 6). 44 % 
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anketiranih, ki so koristili pomoč vodilnega partnerja, se popolnoma strinja z izjavo, da bi brez 
pomoči svetovalca zelo težko oddali vlogo na JP. 

Čeprav so sodelujoči v anketi precej vidikov priprave vloge ocenili kot zelo zahtevne (graf 
5), izidi preverjanja in ocenjevanja vlog pokažejo spodbudne rezultate. Od 28 prejetih vlog 
(1. JP, 2. JP ESRR in ESPR) sta bili samo 2 (7 %) administrativno neustrezni. Pri tem je 
pomembno, da tako postopki JP in preverjanje vlog na agenciji oz. ministrstvu omogočajo 
njihovo dopolnjevanje. Po informacijah vodilnega partnerja LAS je bilo število dopolnitev pri 
agenciji na 2. JP za ESPR manjše, enako se pričakuje tudi pri ostalih skladih, ker so postala 
navodila in zahteve organov upravljanja bolj dorečeni, vodilni partner LAS pa je to upošteval 
tudi pri pripravi razpisne dokumentacije in pri svetovanju prijaviteljem. 

Od skupno 26 vlog je bila po kakovosti samo ena ocenjena pod 60 točk, kar je prag za 
uvrstitev v odločanje UO o podpori,  skoraj tri četrtine vlog (73 %) je doseglo 70 točk ali več, 
42 % vlog pa 80 točk ali več. Pri slednjih sta samo dve vlogi taki, ki ne predvidevata 
ustvarjanja novih delovnih mest, kar sicer prinese 10 (8) točk. Glede na dosežene ocene je 
opazen napredek kakovosti pri vlogah na 2. JP ESRR, na obeh JP so bile relativno dobro 
ocenjene vloge na ESPR. Nekoliko slabše so bile ocenjene vloge na 1. JP EKSRP, kjer pa je 
bila konkurenca hkrati največja, saj je bila podprtih le polovica prispelih vlog.  

Zaključki in priporočila 

Zaključki Priporočilo 

Dejavnosti animacije, ki so 
vezane na krepitev 
usposobljenosti potencialnih 
prijaviteljev za pripravo vlog 
na javne pozive, so ustrezno 
zastavljene in z vidika večine 
uporabnikov nujno potrebne, 
zlasti ko se partnerstvo prvič 
prijavlja na JP.  

K najvišje ocenjenim vlogam 
prispevajo predvsem 
projekti, ki predvidevajo 
ustvarjanje novih delovnih 
mest. Še vedno pa obstaja 
prostor za krepitev 
usposobljenosti prijaviteljev 
za povečanje kakovosti 
projektov z vidika drugih 
vsebin. 

1. Vodilni partner LAS Posavje naj pri izvedbi delavnic 
za predstavitev 3. JP in na delavnici za izpolnjevanje 
vlog nadaljuje s predstavitvijo ključnih pomanjkljivosti 
in pogostih napak pri pripravi vlog iz prejšnjih JP. Glej 
tudi priporočilo št. 1 pri vprašanju za vrednotenje št. 4. 
 

2. Vodilni partner LAS naj nadaljuje z delavnicami za 
vzpostavljanje partnerstev v smislu zagotavljanja 
prostora in časa za mreženje skladno z mnenjem 
udeležencev fokusne skupine. 

 

Vprašanje za vrednotenje 3: V kolikšni meri obstoječi postopki izbire operacij omogočajo, 
da se izberejo najbolj kakovostne operacije?  

Uporabljene metode: 

1. Kvalitativne metode:  fokusna skupina s predstavniki LAS ter nosilci projektov; anketa 
za člane LAS in projektne partnerje ter anketa za člane ocenjevalne komisije. 

Podrobnejša analiza je predstavljena v poglavju 2.2 Izvedba javnih pozivov in izbor projektov. 

Merilo presoje Kazalnik rezultata Vrednost  
(31. 12. 2018) 

Vir 

Merila za ocenjevanje vlog 
so jasno opredeljena in 
razumljiva   

Razumljivost meril Kvalitativna ocena Ankete OK, 
fokusna skupina 

Merila ocenjevanja 
kakovosti upoštevajo 
načela LEADER 

Ustreznost meril Kvalitativna ocena Ankete OK, 
fokusna skupina 
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Odgovor na vprašanje za vrednotenje: 

Merila za ocenjevanje vlog so javno dostopna na spletni strani v okviru JP in so skladna z 
okvirji, ki jih zahteva Uredba CLLD. Praksa je pokazala, da merila ocenjevanja kakovosti 
deloma spodbujajo prijavitelje k oblikovanju projektnih vlog na način, da bi zbrali čim višje 
število točk, kar pa ne prispeva nujno tudi k višji kakovosti vloge v smislu projektne logike 
in načel LEADER. Potrebo po bolj podrobnih navodilih za razumevanje posamičnih meril je 
LAS že upoštevala in jih dodatno opredelila v spremembi SLR, ki je bila potrjena 21. 12. 2018. 

Postopki ocenjevanja vlog so objavljeni v JP kot del razpisne dokumentacije in v Pravilniku o 
postopku izvedbe javnih pozivov pri LAS Posavje. Da so merila ocenjevanja kakovosti 
projektov pomemben element pri pripravi projektnih vlog, potrjuje podatek, da se je 96 % 
sodelujočih v anketi v celoti (50 %) ali vsaj okvirno (46 %) seznanilo z merili ocenjevanja 
projektov.  

Člani ocenjevalne komisije, ki so sodelovali v anketi in na fokusni skupini, so izpostavili izzive 
pri ocenjevanju kakovosti vlog pri horizontalnih temah, zlasti glede prispevka k blaženju 
podnebnih sprememb in prilagajanju nanje, saj projekti CLLD zaradi svoje relativne majhnosti 
pričakovano ne bodo imeli velikega vpliva. Kljub temu, da sodelujoči v anketi niso izpostavili 
posebnih težav z vzpostavljanjem projektnih partnerstev, je bilo na fokusni skupini povedano, 
da so ta včasih oblikovana tako, da se čim bolj približajo najvišji oceni pri merilu št. 
vključenosti partnerjev, medtem ko še ne odražajo povsem skupnih interesov partnerjev, 
vloga nekaterih partnerjev pa je obrobna. Iz pregleda vzorca vlog je pogosto razbrati tudi 
namero po vključevanju čim večjega števila ranljivih ciljnih skupin, pri čemer pa so njihove 
konkretne potrebe slabše opredeljene. Po mnenju ocenjevalcev v anketi nekatera merila še 
ne prispevajo povsem k izboru najbolj kakovostnih projektov (npr. teritorialna pokritost). 

Skladno z navodili za pripravo SLR, da naj merila za ocenjevanje odražajo prioritete oz. 
hiearhijo ciljev SLR, je najvišje možno število točk namenjeno operacijam, ki bodo ustvarjale 
nova delovna mesta. To je spodbuda za pripravljavce projektov in hkrati tudi zaveza, da bo 
novo ustvarjeno delovno mesto ohranjeno še po zaključku operacije. Pri ocenjevanju 
kakovosti to merilo s seboj lahko nosi tveganje, da delovno mesto tekom izvedbe projekta 
ne bo ustvarjeno oz. ohranjeno po zaključku in ne bo opravičilo tako velike teže v primerjavi 
z ostalimi merili ocenjevanja. Pomembno pa je tudi, ali bi delovno mesto bilo ustvarjeno tudi 
brez podpore projekta.  

Za povečanje razumevanja posameznih meril tako pri ocenjevalni komisiji kot pri prijaviteljih 
je LAS Posavje že ukrepal in navodila za posamezna merila dopolnil. Vsebinsko so bolj 
podrobno opredeljena merila povezana s prispevkom k blaženju podnebnih sprememb in 
prilagajanjem nanje, teritorialno pokritostjo, inovativnostjo ter vplivom na ohranjanje okolja 
in narave.   

Zaključki in priporočila 

Zaključki Priporočilo 

LAS Posavje je na osnovi 
izkušenj z izvedbo javnih 
pozivov prepoznal 
pomanjkljivosti pri 
opredelitvi meril ocenjevanja 
kakovosti vlog.  
S podrobnejšimi navodili za 
posamezna merila je 
pričakovati večjo 
preglednost in razumevanje 
pri prijaviteljih, kar lahko 
prispeva tudi k večji 
kakovosti vlog na 3. JP.  

1. Vodilni partner LAS naj na predstavitvah 3. JP 
udeležence seznani z dodatnimi navodili glede 
opredelitev meril ocenjevanja kakovosti ter jih poveže 
z rubrikami prijavnega obrazca, v katerih je 
pričakovano, da se posamezne utemeljitve navedejo. 
Prav tako je smiselno tudi v besedilu javnega poziva 
na spletni strani opozoriti na spremembe razpisne 
dokumentacije, da bodo pozorni tudi prijavitelji, ki se 
ne udeležijo delavnic. 
 

2. V prihodnjem programskem obdobju je kriterije za 
ocenjevanje kakovosti vlog smiselno opredeliti v 
kombinaciji kvantitativnih meril in kakovostne ocene 
ter ustreznim razmerjem med njimi.  

 
3. V prihodnjem obdobju naj se analiza ocenjevanja vlog 

izdela po 1. JP, da se lahko potrebne prilagoditve oz. 
izboljšave vključijo že v naslednji javni poziv. 
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Vprašanje za vrednotenje 4: V kolikšni meri postopki in pravila izvajanja SLR spodbujajo ali 
zavirajo sodelovanje lokalnih akterjev v projektih? 

Uporabljene metode: 

1. Kvantitativne metode: analiza projektnih partnerjev po sektorjih in njihovih deležev v 
proračunih projektov. 

2. Kvalitativne metode:  fokusna skupina s predstavniki LAS ter nosilci projektov; anketa 
za člane LAS in projektne partnerje, pregled vzorca povzetkov projektov. 

Merila presoje in dosežene vrednosti kazalnikov: 

Merilo presoje Kazalnik rezultata Vrednost  
(31. 12. 2018) 

Vir 

Pravila in pogoji 
sodelovanja v operacijah 
LEADER/CLLD so 
razumljivi, uporabniku 
prijazni in omogočajo 
enakovredno sodelovanje 
vseh treh sektorjev 

(ne)zahtevnost priprave 
vloge 

Kvalitativna ocena Anketa za člane 
las in projektne 
partnerje, 
fokusna 
skupina, 
projektne vloge 

(ne)zahtevnost izvajanja 
projekta 

Delež projektnih partnerjev 
po sektorjih v izbranih 
operacijah*  

Javni: 52 % 
Gospodarski: 19 % 
Civilni: 29 % 

Povzetki 
projektov 

Delež dodeljenih sredstev 
projektnim partnerjem v 
operacijah po sektorjih ** 

Javni: 65 % 
Gospodarski: 25 % 
Civilni: 11 % 

Povzetki 
projektov 

* Vsak PP je štet samo enkrat. Vključene so 4 vloge 2. JP ESRR v potrjevanju. ** vključene 4 vloge 2. JP 
ESRR v potrjevanju.  

Odgovor na vprašanje za vrednotenje: 

Čeprav LEADER/CLLD v svoji osnovi temelji na spodbujanju pristopa od spodaj navzgor, 
večsektorskemu sodelovanju in mreženju za reševanje lokalnih izzivov, so postopki in pravila 
izvajanja ob sicer več razpoložljivih sredstvih iz treh skladov postali bolj zahtevni in s tem 
manj privlačni za vključevanje lokalnih akterjev, zlasti finančno in kadrovsko šibkejših. V 
odobrenih operacijah LAS Posavje je tako po številu partnerjev kot tudi po dodelitvi 
sredstev v ospredju javni sektor, medtem ko je sodelovanje civilnega in gospodarskega 
sektorja manjše predvsem zaradi potrebe po zalaganju sredstev in zahtevnosti 
administrativnega upravljanja operacij. Ker večina pravil izhaja iz evropske in nacionalne 
zakonodaje, ima LAS Posavje manjši vpliv na zagotavljanje uporabniku bolj prijaznega 
mehanizma izvajanja SLR na lokalni ravni.  

Sodelujoči na fokusni skupini so kot ključne prednosti instrumenta LEADER/CLLD opredelili 
možnost pridobitve sredstev za manjše projekte, ki omogočajo obravnavati konkretne 
lokalne oz. regionalne potrebe, ter lokalno povezovanje med različnimi partnerji iz različnih 
sektorjev. Dostopnost do novih virov (ESRR in ESPR) je odprla tudi nekatere nove vidike 
razmišljanja o razvoju območja.   

Vodilni partner LAS za izvedbo javnih pozivov pripravi razpisno dokumentacijo, ki v osnovi 
izhaja iz določil evropskih uredb, Uredbe CLLD in SLR. Iz ankete in na podlagi mnenj 
udeležencev fokusne skupine ugotavljamo, da se velik delež prijaviteljev sooča s precejšnjimi 
izzivi pri pripravi vloge, še posebej prvič. 77 % sodelujočih v anketi je ocenilo izpolnjevanje 
vloge kot zelo zahtevno oz. zahtevno, pri čemer je po izkušnjah sodelujočih v fokusni skupini 
priprava vloge kompleksna v primeru naložb, ko je treba pripraviti še drugo projektno oz. 
investicijsko dokumentacijo, manj pa zaradi samega izpolnjevanja obrazcev JP.  

Iz pregleda vzorca vlog iz 1. JP je razvidno, da so imeli nekateri prijavitelji težave z 
razumevanjem logičnega okvira projekta, npr. cilji projekta kot taki niso razvidni, temveč je 
opisan le prispevek k ciljem SLR, slabše je prepoznana razlika med učinki in rezultati projekta, 
potrebe ciljnih skupin so včasih opredeljene precej splošno. Kljub sicer splošnim pojasnilom 
k nekaterim kazalnikom v SLR je razvidno, da jih prijavitelji interpretirajo različno, tako da iz 
vsebine opisov ni povsem razvidno, kaj npr. štejejo kot proizvod, storitev, program, ukrep. V 
nekaj primerih iz opisov tudi ni jasno, ali so iste ciljne skupine štete v več različnih kazalnikih 
SLR.  
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Sodelujoči na fokusni skupini so opozorili še na podvajanje nekaterih zahtevanih podatkov v 
prijavnih obrazcih. 

Kot precej težavno se je izkazalo razumevanje pravil in pogojev JP, ki se v določeni meri med 
posameznimi skladi razlikujejo in hkrati lahko bistveno vplivajo na pripravo in izvedbo 
projektov (območje izvajanja, administrativne zahteve, stopnje sofinanciranja, oblike 
sofinanciranja, kdo lahko sodeluje idr). Usklajevanje projektne ideje s pravili posameznega 
sklada je 23 % sodelujočih v anketi ocenilo kot zelo zahtevno in 54 % kot zahtevno. Zato je 
dobra praksa, da vodilni partner LAS za vsak sklad pripravlja ločeno razpisno dokumentacijo. 

Udeležba sektorjev v podprtih operacijah pokaže prevladujoč delež projektnih partnerjev iz 
javnega sektorja (52 %), najvišji je v operacijah podprtih iz ESPR (64 %) in EKSRP (58 %), 
predvsem zaradi udeležbe šol, vrtcev in občin, najnižji pa v operacijah ESRR (39 %). Najnižja 
udeležba gospodarskega sektorja je v operacijah ESPR (11 %), hkrati je v območju tudi malo 
ribogojcev kot primarnih upravičenih ciljnih skupin, najvišja pa je v operacijah ESRR (25 %). 
V izračunu tega kazalnika je vsak projektni partner štet samo enkrat, medtem ko predvsem 
partnerji iz javnega sektorja sodelujejo v več operacijah, najuspešnejši kar v 5 - 8. Analiza 
dodeljenih sredstev po sektorjih (v izračun vključeni 4 projekti 2.JP ESRR v potrjevanju) 
pokaže, da imajo najnižji delež partnerji iz civilnega sektorja z 11 %, gospodarski sektor 25 %, 
najvišji pa je zopet delež javnega sektorja in sicer 65 %. 

Ključna dejavnika, ki sta bila prepoznana kot omejujoča za vstop predvsem manjših lokalnih 
akterjev, kot so NVO brez zaposlenega osebja in manjša podjetja, je potreba po zalaganju 
sredstev in pa kadrovska šibkost za dokaj zahtevno administrativno vodenje projektov. 
Potrebo po dodatnih sredstvih financiranja projektov zvišuje tudi neupravičenost tistega 
DDV, ki ga upravičenec ne dobi povrnjenega. Nevladni sektor, ki običajno ne ustvarja stalnih 
prihodkov iz tržnih dejavnosti, iz katerih bi lahko zagotovil lastni delež sofinanciranja in 
neupravičene izdatke, se težje odloča za sodelovanje v projektih. Spodbudno je, da sklada 
EKSRP in ESPR omogočata prispevek v naravi.  

Javni sektor z vidika zagotavljanja lastnih sredstev in predfinanciranja ter tudi 
usposobljenosti in kadrov lažje sodeluje v projektih, kar se odraža tudi v dodeljenih finančnih 
sredstvih. Projektni partnerji sicer imajo možnost zaprositi za predfinanciranje pri RRA 
Posavje in pri Javnem skladu RS za regionalni razvoj in razvoj podeželja, vendar velikega 
zanimanja doslej še ni bilo. 

Pregled časovnice izvajanja pokaže na precejšnjo dolgotrajnost postopkov od prejema vloge 
do odobritve na agenciji oz. ministrstvu, kar si razlagamo s pomanjkanjem kadrov.  

Zaključki in priporočila 

Zaključki Priporočilo 

Osnovni  pogoji in pravila 
sodelovanja LEADER/CLLD 
so določena z evropskimi 
uredbami ter Uredbo CLLD, 
na katere LAS nima 
neposrednega vpliva, hkrati 
pa vplivajo na zmožnosti 
vključevanja lokalnih 
akterjev. Ob ključni 
prednosti, da LEADER/CLLD 
v omogoča naslavljanje 
lokalnih potreb in krepi 
lokalne akterje, posamezna 
pravila in pogoji zmanjšujejo 
možnosti sodelovanja 
predvsem za manjše, 
finančno in kadrovsko 
šibkejše akterje.  

Na ravni LAS obstaja prostor 
za manjše prilagoditve in 
izboljšave razpisne 

1. Vodilni partner LAS lahko izboljša prijavni obrazec, da 
poveča preglednost, logičnost in razumljivost (glej 
komentarje obrazca v ločenem dokumentu).  
V kolikor to ni izvedljivo zaradi potrebe po predhodni 
potrditvi sprememb SLR oz. vodilni partner ocenjuje, 
da obstaja tveganje po dodatni obremenitvi 
prijaviteljev, ki so že usvojili delo na obstoječem 
obrazcu, naj se na delavnicah za izpolnjevanje vlog za 
pripravo projektov na praktičnih primerih predstavijo 
osnove projektne logike, povezave s SLR in 
pričakovanimi vsebinami, ki naj se vpišejo v 
posamezne oblike obrazca.  
 

2. Na predstavitvah JP in delavnicah za izpolnjevanje 
vlog naj se udeležencem predstavijo možnosti 
zagotavljanja predfinanciranja in s tem povezane 
obveznosti.  

 
3. Priporočila za nacionalno raven: 

- Koordinacijski odbor  CLLD naj poenoti pravila 
izvajanja, ki so v domeni nacionalne ravni in lahko 
prispevajo k manjšim  obremenitvam 
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Zaključki Priporočilo 

dokumentacije, predvsem 
prijavnega obrazca.  

Z izboljšanjem pripravljenosti 
vlog lahko prijavitelji vplivajo 
na skrajšanje postopka za 
odobritev vlog ob 
predpostavki, da vloga pride 
v preveritev v doglednem 
času.  

upravičencev ter bolj kakovostnemu izvajanju 
projektov, 

- DDV, ki ga upravičenec ne more dobiti 
povrnjenega, naj postane upravičen strošek, 

- okrepiti kadre za preverjanje vlog (EKSRP, ESRR), 
- strateški dokument SLR naj se v prihodnje loči od 

dokumentacije za izvedbo javnega poziva, da se 
tako omogoči več fleksibilnosti v smislu uvajanja 
in potrjevanja sprememb, ki so tehnične narave. 
 

 

 

3.2 Uspešnost izvajanja SLR 

Vprašanje za vrednotenje št. 5: V kolikšni meri izbrane operacije prispevajo k doseganju 
specifičnih ciljev in ciljnih vrednosti kazalnikov SLR po tematskih področjih?  

Uporabljene metode: 

1. Kvantitativne metode: ker je zaključena samo 1 operacija, se analizira in oceni 
pričakovani prispevek odobrenih operacij glede na načrtovane vrednosti kazalnikov, 
ki so opredeljene v projektnih vlogah.   

2. Kvalitativne metode:  fokusna skupina s predstavniki LAS ter nosilci projektov; anketa 
za člane LAS in projektne partnerje, pregled vzorca povzetkov projektov. 

Merila presoje in dosežene vrednosti kazalnikov: 

Opomba: v tem delu niso posebej zasnovana merila presoje, temveč je izdelan pregled po kazalnikih, 
ki so že določeni v SLR. Vrednosti kazalnikov ne predstavljajo doseženih, temveč načrtovane vrednosti. 

Kazalnik Ciljna 
vrednost  
31. 12. 2023 

Projekti  
1. JP 

Projekti  
2. JP 

Skupaj Ukrep - št. 
projektov 

Tematsko področje: Ustvarjanje delovnih mest 

Specifični cilj 1.1:  Ustvariti zaposlitvene priložnosti in kakovostna delovna mesta 

Št. novo ustvarjenih delovnih 
mest 

6 
neposrednih 

2 posredni 

6,5 3,5 10 U1-1, U2-1, U3-2,  
U4-2, U5-2, U6-1,  

U7-1 

Št. usposobljenih potencialnih 
nosilcev dejavnosti 

30 10 25 35 Vsi ESRR: U1-1, U2-1,  
U6-1, U8-1 

Specifični cilj 1.2:  Krepiti pogoje za rast malih ponudnikov v perspektivnih dejavnostih 

Št. ohranjenih delovnih mest v sl. 
akvakulturi 

4 0 0 0 - 

Št. novo ustanovljenih podjetij 1 0 0 0 - 

Št. novih ali izboljšanih 
produktov/ storitev 

6 9 7 16 U2-3, U4-2, U6-1,  
U8-2 

Št. usposobljenih nosilcev 
dejavnosti 

30 2 35 37 ESRR: U1-1, U2-2 

Št. vzpostavljenih partnerstev 6 10 14 24 U1-1, U2-4, U4-2,  
U8-1 

Tematsko področje: Razvoj osnovnih storitev 

Specifični cilj 2.1:  Aktivirati potenciale za revitalizacijo podeželja 

Št. novih programov ali storitev 5 11 2 13 U2-1, U4-4 

Št. vključenih proizvajalcev 5 23 1 24 U2-1, U4-2 

Št. vključenih prebivalcev 1500 1242 preko 
31.000 

32.242 U2-1, U3-1, U4-4 

Tematsko področje: Varstvo okolja in ohranjanje narave 

Specifični cilj 3.1:  Izboljšati stanje okolja za večjo kakovost življenja in dela 
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Kazalnik Ciljna 
vrednost  
31. 12. 2023 

Projekti  
1. JP 

Projekti  
2. JP 

Skupaj Ukrep - št. 
projektov 

Št. vključenih v ozaveščanje o 
varovanju okolja 

2000 4530 74700 78.930 U1-1, U2-1, U3-2,  
U4-2, 

U5-2, U6-1, U7-1 
Št. izvedenih ukrepov varovanja 
okolja 

3 7 0 7 U3-1 

Št. novih okoljskih rešitev 3 2 3 5 U5-2, U4-1 

Specifični cilj 3.2:  Ohranjanje narave in biotske raznovrstnosti za trajnostni razvoj območja LAS 

Št. vključenih v ozaveščanje o 
varovanju narave 

1200 22315 250 22.565 U4-1, U5-1, U6-3 

Št. izvedenih ukrepov ohranjanja 
narave 

3 21 1 22 U6-3 

Št. novih vsebin ali programov 3 10 1 11 U3-1, U4-1, U6-2  

Tematsko področje: Večja vključenost mladih, žensk in drugih ranljivih skupin 

Specifični cilj 4.1:  Izboljšati pogoje za vključenost ranljivih skupin v družbo 

Št. vzpostavljenih partnerstev 3 12 0 12 U2-1, U4-1, U7-1, U8-1 

Št. vključenih oseb iz ranljivih 
skupin 

500 1545 280 1.825 U2- 4, U3-1, U4-1,  
U6-3, U7-1, U8-2 

Št. izboljšanih ali novih 
programov in storitev 

3 7 0 7 U1-1, U2-1, U7-1 

Specifični cilj 4.2:  Krepitev zdravega življenjskega sloga prebivalcev 

Št. novih ali izboljšanih 
programov 

3 13 5 18 U2-1, U3-1, U6-1, U8-2 

Št. neposredno vključenih v 
nove programe 

Vsaj 200 12.620 74.200 86.820 U1-1, U2-1, U3-1, U4-1,  
U5-1, U6-2, U7-1,  

U8-2 

Opomba: v tabeli so za ESRR vključeni tudi 4 projekti, na 2. JP izbrani s strani UO in so v potrjevanju pri MGRT.  

 

Odgovor na vprašanje za vrednotenje 

Analiza pričakovanega prispevka odobrenih operacij k specifičnim ciljem SLR in ciljnim 
vrednostim kazalnikov SLR po tematskih področjih pokaže, da operacije naslavljajo vsebine 
SLR in da je ob njihovi realizaciji skladno z vlogo mogoče pričakovati doseganje načrtovanih 
vrednosti kazalnikov SLR oz. v nekaterih primerih celo njihovo večkratno preseganje. Izjema 
sta kazalnika v okviru tematskega področja Ustvarjanje delovnih mest, kjer med odobrenimi 
operacijami ESPR zaenkrat še ni takih, ki bi obravnavale ohranjanje delovnih mest oz. 
ustanavljanje novih podjetij.  

Opazen pa je pristop prijaviteljev, pri katerem so operacije vsebinsko zasnovane tako, da 
poleg kazalnikov osnovnega ukrepa, na katerega so bile prijavljene, pogosto načrtujejo tudi 
prispevek h kazalnikom drugih ukrepov znotraj tematskega področja ali celo drugih 
tematskih področij SLR. Tako se pričakuje, da bodo doseženi tudi kazalniki SLR na ukrepih, 
ki so z operacijami neposredno zaenkrat še slabše naslovljeni (npr. ukrepa U1 in U7). Po 
drugi strani pa so operacije podprte iz ESPR skoncentrirane v Ukrepu 4, hkrati pa dosegajo 
tudi kazalnike na drugih ukrepih, kjer je predvidena podpora iz tega sklada. Kljub pozitivnim 
izgledom glede doseganja ciljnih vrednosti kazalnikov SLR je treba operacije obravnavati z 
nekaj rezerve, saj so upravičenci različno interpretirali posamezne kazalnike SLR in temu 
primerno tudi določali ciljne vrednosti. V celoti gledano pa se doseganje ciljnih vrednosti ne 
zdi problematično.    

K doseganju specifičnih ciljev in kazalnikov SLR bodo pozitivno vplivale tudi operacije 
sodelovanja. 

Na tematskem področju Večja vključenost mladih, žensk, in drugih ranljivih skupin zaenkrat 
samo en projekt primarno naslavlja Ukrep 7, trije pa so še v ocenjevanju v okviru 2. JP EKSRP. 
Dodatno vključevanje ranljivih skupin je pričakovano tudi iz operacij na vseh drugih ukrepih 
z izjemo Ukrepa 5. Pri tem iz operacij ni vedno povsem razvidno, v kolikšni meri se dejansko 
posvečajo specifičnim izzivom teh ciljnih skupin. Posamične visoke vrednosti kazalnikov, kot 
so vključeni v ozaveščanje o varovanju okolja ali narave običajno vključujejo distribucijo 
informativnih gradiv, medtem ko je pričakovano število vključenih v aktivne, neposredne 
oblike ozaveščanja precej manjše.  
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Kljub dobri pokritosti skoraj vseh kazalnikov pa operacije vsebinsko ne pokrivajo vseh 
področij uravnoteženo. Na tematskem področju Ustvarjanje delovnih mest je bilo veliko več 
interesa za Ukrep 2 kot za Ukrep 1. Udeleženci fokusne skupine so komentirali, da ne glede 
na to, da so partnerstva ustvarjala delovna mesta, so se 'bolj našla' v Ukrepu 2 kot v Ukrepu 
1. V času priprave SLR so deležniki prepoznali različne možnosti krepitve podpornega okolja 
za ustvarjanje delovnih mest, ki so bile programirane v Ukrepu 1, do sedaj pa se (še) niso 
realizirali v konkretnih predlogih projektov (npr. spodbujanje notranjega podjetništva, razvoj 
socialnih podjetij idr.). Razloge za manjši interes za Ukrep 1 je mogoče iskati tudi v drugih 
instrumentih, ki potekajo v regiji in na problemskem območju (npr. Podjetno v svet 
podjetništva). Podprta operacija Ukrepa 1 se po vsebini osredotoča bolj na področje 
poklicnega usmerjanja, medtem ko je pričakovati ustvarjanje delovnih mest v operacijah 
drugih ukrepov, kar je seveda zelo spodbudno. Hkrati je smiselno kazalnik št. novih delovnih 
mest ugotavljati na ravni celotne strategije. Na ukrepih U4 in U8 je precej vsebin vezanih na 
promocijo in krepitev trženja posavske ribe ter zdravega prehranjevanja, v manjši meri pa so 
zaenkrat na U8 pokriti drugi vidiki spodbujanja zdravega življenjskega sloga.    

Analiza dodeljenih sredstev po ukrepih pokaže, da je za nekatere področja ukrepanja bilo 
več interesa, kot je bilo prvotno načrtovanih sredstev v SLR. Na tematskem področju 
Ustvarjanje delovnih mest je na voljo še relativno veliko sredstev zlasti na ESPR in ESRR. 
Tematsko področje Razvoj osnovnih storitev, ki je podprto iz EKSRP in ESPR, izkazuje visoko 
stopnjo pričakovane porabe, na Ukrepu 4 je bilo že sedaj dodeljenih več sredstev, kot je bilo 
prvotno načrtovanih iz sredstev ESPR. Na tematskem področju Varstvo okolja in ohranjanje 
narave je trenutno več dodeljenih sredstev od načrtovanih na Ukrepu 6 (1. JP) v okviru ESRR. 
Operacije ESPR do sedaj naslavljajo Ukrep 4 in Ukrep 6, sredstva pa so bila načrtovana tudi 
na drugih ukrepih. Na EKSRP je pričakovati znižanje razpoložljivih sredstev na ukrepih U7, 
U3 in U2 ob predpostavki, da bodo vloge 2. JP podprte. Prav tako je pričakovati, da se na 
tematskem področju Večja vključenost mladih, žensk in drugih ranljivih skupin ob potrditvi 
projektov 2. JP za ESRR dodelilo več sredstev od prvotno načrtovanih za Ukrep 8. 

Zaključki in priporočila 

Zaključki Priporočilo 

Ker je do sedaj zaključena le 
ena operacija, lahko 
doseganje ciljev in ciljnih 
vrednosti kazalnikov 
ocenimo le na osnovi 
odobrenih vlog. 

 

1. Vodilni partner LAS naj dopolni sistem spremljanja 
operacij: 
 
Upravičenci operacij, ki vključujejo ranljive ciljne 
skupine, naj pri poročanju zagotovijo podatke o 
konkretni ciljni skupini, npr. število mladih 
brezposelnih, št. starejših, št. vključenih migrantov, št. 
vključenih žensk, št. oseb s posebnimi potrebami ipd., 
in načinu vključevanja, da bo možno vsebinsko in 
kvalitativno spremljati vključenost ranljivih skupin. 
Lahko se izdela enotna predloga za lažjo obdelavo 
podatkov na ravni SLR, upravičenci operacij pa jo 
izpolnijo ob oddaji končnega poročila. 

 
Upravičence operacij je treba spodbuditi, da ob 
zaključkih usposabljanj ter vključitvah v razvite nove 
programe in storitve od udeležencev/uporabnikov 
pridobijo povratne informacije o kakovostnih vidikih 
izvedbe. Vodilni partner LAS lahko za ta namen 
oblikuje kratek standardni vprašalnik, ki bo omogočil 
agregirati rezultate posamičnih operacij na ravni SLR. 

 
2. Na osnovi zaključenih operacij se pri končnem 

vrednotenju preverijo dejanski učinki in rezultati 
operacij, smiselno se dopolnijo merila presoje ter 
kazalniki učinka in rezultata. SLR Če bo mogoče, se 
naj na osnovi dosežkov opredeli primarne in 
sekundarne prispevke operacij po tematskih 
področjih SLR. 
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Zaključki Priporočilo 

Dodeljena sredstva na 
posameznih ukrepih že sedaj 
presegajo prvotno 
načrtovana, kot so prikazana 
na str. 65 SLR.  

3. Vodilni partner LAS naj po odobritvah operacij na 2. 
JP ESRR in ESPR ter po znanih podatkih glede 
dodatnih sredstev za doseganje mejnikov na dan 31. 
12. 2018 pripravi predlog potrebnih prerazporeditev 
sredstev med ukrepi in zaprosi za spremembo SLR.  
 

4. V kolikor med deležniki ni prepoznanega interesa za 
pripravo operacij na Ukrepu 1, naj se sredstva 
primarno prenesejo na Ukrep 2. 

 
5. Vodilni partner LAS naj skozi dejavnosti animacije, 

zlasti delavnice za 3. JP predstavi vsebine, ki so 
zaenkrat manj naslovljene z odobrenimi operacijami 
in spodbudi potencialne prijavitelje k pripravi 
tovrstnih projektov (npr. ukrepi varovanja narave, 
spodbujanje zdravega življenjskega sloga v smislu 
spodbujanje aktivne vadbe, projekte ESPR, ki bodo 
naslavljali ohranjanje delovnih mest idr.) 

 

Vprašanje za vrednotenje št. 6: V kolikšni meri so bili doseženi mejniki načrtovani za 31. 12. 
2018? 

Uporabljene metode: 

1. Kvantitativne metode: analiza podatkov o izvajanju SLR po kazalnikih za mejnike po 
posameznih skladih.   

Merila presoje in dosežene vrednosti kazalnikov: 

Opomba: v tem delu niso posebej zasnovana merila presoje, temveč je izdelan pregled po kazalnikih, 
ki so že določeni v SLR. 

Mejnik/kazalnik Načrtovan 
mejnik  
31. 12. 2018 

Sprememba 
mejnika 
31. 12. 2018 

Ciljna 
vrednost  
31. 12. 2023 

Dosežena 
vrednost  
31. 12. 2018 

EKSRP     

Število novo ustvarjenih delovnih mest 1 1 2 2 

Število zaključenih operacij v primerjavi 
z odobrenimi operacijami 

5 0 15 0 

Delež dodeljenih sredstev v odločitvi o 
potrditvi operacije v primerjavi z 
določenim finančnim okvirjem 

56 % 49 % 100 % 49 % 

Delež izplačanih sredstev v primerjavi z 
dodeljenimi sredstvi v odločitvi o 
potrditvi operacije 

80 % 0 100 % 0 % 

Delež dodeljenih sredstev za 
problemsko območje v obdobju 
izvajanja programa 

60 % 60 % 100 % 80 % 

ESRR     

Število novo ustvarjenih delovnih mest 1 1 2 3 

Število zaključenih operacij v primerjavi 
z odobrenimi operacijami 

1 1 15 1/6 

Delež dodeljenih sredstev v odločitvi o 
potrditvi operacije primerjavi z 
določenim finančnim okvirjem 

58 % 36 % 100 % 36 % 

Delež izplačanih sredstev v primerjavi z 
dodeljenimi sredstvi v odločitvi o 
potrditvi operacije 

79 % 12 % 100 % 34 % 

Delež dodeljenih sredstev za 
problemsko območje v obdobju 
izvajanja programa 

60 % 60 % 100 % 99 % 

Število deležnikov na lokalni ravni, 
vključenih v izvajanje projektov CLLD 

10 10 15 29 
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Število podprtih partnerstev 0 1 1 1 

ESPR     

Število novo ustvarjenih delovnih mest 1 neposredno 
1 posredno 

0 2 neposredni 
2 posredni 

0 

Število zaključenih operacij v primerjavi 
z odobrenimi operacijami 

0 0 20 0/5 

Delež dodeljenih sredstev v odločitvi o 
potrditvi operacije primerjavi z 
določenim finančnim okvirjem 

38 % 11 % 100 % 41 % 

Delež izplačanih sredstev v primerjavi z 
dodeljenimi sredstvi v odločitvi o 
potrditvi operacije 

80 % 0 % 100 % 10 % 

Vir: projektne vloge, podatki vodilnega partnerja 

Odgovor na vprašanje za vrednotenje 

LAS Posavje je izvajanje SLR ustrezno zastavila v smeri, da se prvotno predvideni mejniki 
31. 12. 2018 dosežejo. S potrditvijo spremembe SLR so bili mejniki usklajeni z dejanskim 
stanjem za tiste mejnike, ki jih LAS ne bi mogla doseči zaradi okoliščin, ki so bile odvisne 
tudi od časovnice izvajanja postopkov na nacionalni ravni. Po drugi strani je razvidno, da so 
deležniki na problemskem območju aktivno pristopili k pripravi in izvajanju operacij, prav 
tako je zelo spodbudno doseganje kazalnika novo ustvarjenih delovnih mest (EKSRP, ESRR) 
in pa vključevanja deležnikov v operacije ESRR. 

Mejniki so medsebojno povezani. Poznejši začetek izvajanja SLR (za potrditev SLR, ki je bila 
oddana na 1. roku, je bilo potrebnih 11 mesecev) ter dolgotrajni postopki odobritve operacij 
na 1. JP (glej tabelo 7) so vplivali na manjši delež dodeljenih sredstev predvsem na ESRR, 
medtem ko je hitrejše potrjevanje operacij na 2. JP ESPR prispevalo k doseganju sicer 
prvotno zastavljenega in kasneje znižanega mejnika.  

Zaskrbljujoč je podatek, da vloge 2. JP ESRR oddane konec septembra 2018 v decembru 
2018 še niso prišle na vrsto za pregled.   

Zaključki Priporočilo 

Za doseganje mejnikov in 
njihovih ciljnih vrednosti na 
dan 31. 12. 2023 bo potrebno 
učinkovito sodelovanje tako 
med upravičenci in vodilnim 
partnerjem LAS kot z 
nacionalno ravnijo. 

1. Vodilni partner LAS Posavje naj takoj, ko so znani 
okviri  razpoložljivih sredstev po posameznih skladih, 
vključno z dodatnimi sredstvi iz naslova doseganja 
mejnikov, čimprej pristopi k pripravi in objavi 3. JP, da 
bodo imeli izbrani prijavitelji operacij dovolj časa za 
kakvostno izvedbo ob upoštevanju vseh postopkov in 
potrebnega časa, ki sledi oddaji vloge in pripravi in 
preverjanju zahtevkov. Če dodelitev dodatnih 
sredstev SLR ne bo izvedena v prvi polovici 2019, naj 
LAS razmisli tudi o možnosti izvedbe 4. JP v začetku 
2020. 
 

2. Koordinacijski odbor CLLD oz. organi upravljanja za 
posamezni sklad naj zagotovijo zadostne zmogljivosti 
tako za pregled/odobritev vlog kot za pregledovanje 
zahtevkov, da se zmanjša tveganje za nedoseganje 
načrtovanih ciljnih vrednosti 2023.  

 

 

 


