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1. UVOD 
 

1.1 Izhodišča 

Pogodbeno partnerstvo Lokalne akcijske skupine (v nadaljevanju LAS) Obsotelje in Kozjansko je bilo 

ustanovljeno dne 29. 9. 2015 na območju petih občin: Šmarje pri Jelšah, Rogaška Slatina, Rogatec, 

Podčetrtek in Kozje. Vodilni partner LAS Posavje je Razvojna agencija Sotla. 

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 dveh skladov: 

- Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) – glavni sklad 

- Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR). 

 

Do 31. decembra 2018 je bilo stanje izvajanja naslednje: 

- v 2016 je bil objavljen 1. javni poziv (JP) za izbor operacij za oba sklada; skupno je potrjenih  

13 operacij,  

- v 2018 je bil objavljen 2. JP za EKSPR, 4 operacije so v fazi pregleda za končno izplačilo 

sofinanciranih sredstev pri Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT) za ESRR, 

- LAS Obsotelje in Kozjansko je pridobila 3 projekte sodelovanja (3 EKSRP), eden se je 

31.12.2018 zaključil, preostala dva sta za izvajanje predvidena v letu 2019. 

- št. zaključenih projektov po skladih: EKSRP – 0, ESRR – 3. 

Spremembe SLR: Predlog sprememb LAS Obsotelje in Kozjansko je bil Organu upravljanja LAS podan 

dne 22. 3. 2018, z odločbo pa so bile spremembe potrjene dne 4. 10. 2018.  

 

1.2 Vrednotenje 

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 
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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 vrednotenja je bil oceniti izvajanje SLR na podlagi pričakovanih dosežkov odobrenih operacij 

ter oceniti uspešnost aktivnosti animacije in izvedbenih mehanizmov LAS. 

S prvim vmesnim vrednotenjem je LAS vrednotila: 

- dosežene vrednosti kazalnikov po posameznih tematskih področjih ukrepanja na ravni LAS, ki 

so bili doseženi z rezultati in cilji operacij, odobrenih na javnih pozivih LAS Obsotelje in 

Kozjansko do konca leta 2018;  

- dosežene vrednosti specifičnih kazalnikov na ravni CLLD za Evropski kmetijski sklad za razvoj 

podeželja (v nadaljevanju EKSRP) in Evropski sklad za regionalni razvoj (v nadaljevanju ESRR) 

na dan 31. 12. 2018; 

- uspešnost črpanja sredstev za podukrepa 19.3 Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja 

lokalne akcijske skupine in 19.4 Podpora za tekoče stroške in stroške animacije ter  

- zadovoljstvo z delovanjem LAS na območju. 

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 aktivnosti in 

dosežkov animacije ter izbranih vidikov izvajanja SLR. 

V prvem delu poročila vmesnega vrednotenja je LAS združila podatke zbrane na podlagi doseženih 

ciljev in rezultatov po posameznih podukrepih ter dosedanji uspešnosti črpanja sredstev namenjenih 

za vodenje in animacijo LAS. Drugi del poročila pa predstavlja rezultate vrednotenja o delovanju LAS 

na območju, za katerega je vodilni partner LAS (Razvojna agencija Sotla) odgovore pridobil s pomočjo 

anketnih vprašalnikov. Za izvedbo vrednotenja so bile pripravljene tri različne ankete: za člane LAS,  

prijavitelje/partnerje v projektih in za člane ocenjevalne komisije (OK).  
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2. FINANČNI NAČRT IZVAJANJA SLR LAS OBSOTELJE IN KOZJANSKO DO KONCA LETA 

2018 

 

a) Črpanje sredstev za podukrep 19.2 Podpora za izvajanje operacij v okviru SLR glede na 

javne pozive: 

  

Tematsko  
področje 

ukrepanja Ukrep SKLAD 

 
 

1 

 
 

2 

 
 

3 

Indeks 
3/1 

 

Indeks 
4/3 

4 

Dodeljena 
nepovratna sredstva 

za sklad EKSRP in 
ESRR po tematskih 
področjih v SLR (v 

EUR) 

 
Skupna vrednost 

odobrenih 
operacij (v EUR) 

Odobrena 
nepovratna 

sredstva 1. in 2. JP 
EKSRP in 1.JP ESRR  

(v EUR) 

% razdeljenih 
sredstev po 

odločbah/pogod
bah o 

sofinanciranju 

Vrednost 
počrpanih 

sredstev na 
dan 

31.12.2018 

 
 

1 
 

  
  
  

Ustvarjanje 
delovnih 

mest 

1.1. Podporno okolje za 
razvoj podjetništva 
  

EKSRP 72.999,90 33.077,02 27.028,09 37 - 

ESRR 30.000,00 - 0,00 0 - 

1.2. Razvoj in trženje 
lokalnih potencialov 
  

EKSRP 80.000,00 55.503,35 38.001,45 48 - 

ESRR 50.000,00 - 0,00 0 - 

2 
Razvoj 

osnovnih 
storitev 

2.1 Podpora trajnostnemu 
turističnemu razvoju 

EKSRP 285.000,00 314.549,70 255.567,18 90 - 

3 
  

Varstvo 
okolja in 

ohranjanje 
narave 

3.1. Ohranjanje biotske 
raznovrstnosti in varovanja 
okolja 

EKSRP 60.746,00 39.605,48 29.790,95 49 - 

3.2. Razvoj trajnostnih 
ukrepov za izboljšanje 
stanja okolja 

ESRR 259.000,00 424.196,92 199.970,06 77 195.936,44 

4 
  

Večja 
vključenost 

mladih, 
žensk in 
drugih 

ranljivih 
skupin 

4.1. Spodbujanje 
vseživljenjskega učenja, 
medgeneracijskega 
povezovanja in zdravega 
življenjskega sloga 

EKSRP 70.000,00 43.041,70 35.212,72 50 - 

ESRR 253.834,10 307.930,68 197.121,47 78 94.116,73 

                                                                                           SKUPAJ: 1.161.580,00 1.217.904,85 782.691,92 67 290.053,17 

 

Na podukrepu 19.2: Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi 

skupnost, je LAS Obsotelje in Kozjansko konec decembra 2016 objavila 1. javni poziv za sofinanciranje 

operacij iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja. V okviru javnega poziva je bilo 

razpisanih 284.373,00 € sredstev ter razdeljenih 168.299,58 € sredstev. S strani pristojnega organa, 

Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja (v nadaljevanju ARSKTRP), je bilo potrjenih šest 

operacij. Tri od teh ter prva faza četrte operacije so bile do konca leta 2018 že zaključene in zahtevki 

za izplačilo oddani na ARSKTRP. Ker pa do konca leta 2018 še nobena ni bila izplačana, za leto 2018 

ne beležimo črpanja sredstev iz sklada EKSRP.   

V nadaljevanju je LAS Obsotelje in Kozjansko v letu 2017 objavila 1. javni poziv za sofinanciranje 

operacij iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. V okviru tega poziva je bilo razpisanih 474.267,00 € 

sredstev, od kateri je bilo 397.091,80 € sredstev razdeljenih. S strani pristojnega organa, Ministrstva 
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za gospodarski razvoj in tehnologijo (v nadaljevanju MGRT), so bile potrjene štiri operacije in do 

konca leta 2018 tri tudi zaključene ter izplačane v skupni višini 290.053,17 €, kar predstavlja skoraj 50 

% črpanje razpoložljivih sredstev iz sklada ESRR.  

V letu 2018 je sledil še 2. javni poziv sklada EKSRP, v okviru katerega je bilo razpisanih 292.000,00 € 

sredstev in razdeljenih 217.300,80 € sredstev. S strani ARSKTRP je bilo do konca leta 2018 potrjenih 

pet operacij, ki pa so s svojimi aktivnostmi pričele v letu 2019.    

Skupna vrednost odobrenih operacij na vseh treh javnih pozivih je bila 1.217.904,85 €.  

V okviru razpisanih javnih pozivov je glede na odobrene operacije zaslediti dokaj enakomerno 

zanimanje za črpanje sredstev po vseh tematskih področjih ukrepanja, razen za tematsko področje 

Ustvarjanje delovnih mest, kjer v okviru 1. javnega poziva za sklad ESRR, še ni bilo prijavljene nobene 

operacije. 

 

Sektorska zastopanost partnerjev 

V potrjenih operacijah iz vseh treh javnih 

pozivov je sodelovalo/sodeluje 35 

upravičencev (prijavitelji/partnerji). Od tega 

jih je 18  vključenih v operacije sofinancirane 

iz sklada EKSRP in 17 v operacije iz sklada 

ESRR. Nekateri upravičenci sodelujejo v več 

projektih in so v zbranih podatkih šteti 

večkrat (kot partner v posameznem 

projektu). Največ upravičencev posameznih 

operacij, prijavljenih na enega ali več javnih 

pozivov, ki jih je razpisala LAS Obsotelje in Kozjansko do konca leta 2018, prihaja iz javnega (40 %) in 

ekonomskega sektorja (40 %), medtem ko iz zasebnega sektorja izhaja nižji delež upravičence, 20 %. 
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Vrednost kazalnikov opredeljenih po posameznih tematskih področjih ukrepanja na ravni LAS za 

posamezni sklad na dan 31. 12. 2018 

 Sklad EKSRP 

Tematsko 
področje 

Cilj Kazalnik 

Dosežena 
vrednost 

kazalnika na 
dan 31.12.2018 

Ciljna vrednost 
kazalnika na dan 

31. 12. 2023 

Ustvarjanje 
delovnih 
mest 

C 1.1.1: Krepitev podjetniškega 
podpornega okolja ter dvig 
usposobljenosti   za podjetništvo 
in zaposlovanje 

Število sodelujočih 
deležnikov  

0 
 

10 

C 1.2.1: Vzpostavitev pogojev za 
trženje lokalnih proizvodov in 
storitev  

Število sodelujočih lokalnih 
ponudnikov  

15 10 

Število novih delovnih mest 1 1 

Razvoj 
osnovnih 
storitev 

C 2.1.1: Razvoj novih turističnih 
produktov in manjša vlaganja v 
podporno infrastrukturo  

Število podprtih operacij 
1 6 

Število skupnih 

promocijskih materialov 1 5 

Število novih turističnih 

produktov 2 6 

 Varstvo 
okolja in 
ohranjanje 
narave 

C 3.1.1: Ohranitev obstoječih 
naravnih danosti ter dvig 
ozaveščenosti prebivalstva o 
pomenu varstva narave in okolja 

Število deležnikov 
vključenih v aktivnosti 

681 100 

Število podprtih operacij 
1 3 

Večja 

vključenost  

mladih, 

žensk in  

drugih 

ranljivih 

skupin 

C 4.1.1: Vzpostavitev pogojev za  
vseživljenjsko učenje in 
medgeneracijsko druženje  

Število izvedenih dogodkov 0 10 

Število vključenih v 
vseživljenjsko učenje 

0 50 

Število vključenih v 
aktivnosti 
medgeneracijskega 
povezovanja 

60 50 

C 4.1.2: Vzpostavitev pogojev za 

aktiven življenjski slog 
Število podprtih operacij 

1 1 

 

Po pregledu doseženih vrednosti kazalnikov po posameznih tematskih področjih ukrepanja za sklad 

EKSRP je zaslediti uspešno sledenje ciljni vrednosti kazalnikov (31. 12. 2023), saj je pet kazalnikov od 

skupnih 12 po vrednosti že preseženih. Pri dodatnih štirih kazalnikih pa beležimo po najmanj eno 

doseženo enoto vrednosti kazalnika. Pri vsem je potrebno opozoriti, da smo upoštevali le operacije, 

ki so bile v obdobju vmesnega vrednotenja zaključene.  
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 Sklad ESRR 

Tematsko 
področje 

Cilj Kazalnik 

Dosežena 
vrednost 

kazalnika na dan 
31.12.2018 

Ciljna vrednost 
kazalnika na 

dan 31.12. 2023 

Ustvarjanje 
delovnih 
mest 

C 1.1.1: Krepitev podjetniškega 
podpornega okolja ter dvig 
usposobljenosti   za podjetništvo 
in zaposlovanje 

Število sodelujočih 
deležnikov 

 
0 

 
10 

Število inovativnih 
partnerstev 

0 1 

C 1.2.1: Vzpostavitev pogojev za 
trženje lokalnih proizvodov in 
storitev 

Število sodelujočih lokalnih 
ponudnikov  

 
0 

 
50 

Število ustvarjenih 
inovativnih »mrež« 
ponudnikov 

0 2 

Število novih delovnih mest 0 1 

Varstvo 

okolja in 

ohranjanje 

narave 

C 3.2.1: Razvoj dodatne »zelene« 
ponudbe območja  

 
Število podprtih operacij 

1 2 

C 3.2.2: Spodbujati ukrepe 
trajnostne mobilnosti 

 
Število podprtih operacij 

 
1 

 
1 

Večja 

vključenost  

mladih, 

žensk in 

drugih 

ranljivih 

skupin 

C 4.1.1: Vzpostavitev pogojev za  
vseživljenjsko učenje in 
medgeneracijsko druženje  

Število vključenih v 
aktivnosti 
medgeneracijskega 
povezovanja 

0 
 

30 
 

Število podprtih operacij 
0 1 

C 4.1.2: Vzpostavitev pogojev za 

aktiven življenjski slog 
Število podprtih operacij 

 
1 

 
1 

 

Po pregledu doseženih vrednosti kazalnikov po posameznih tematskih področjih ukrepanja za sklad 

ESRR je razmerje nekoliko nižje oziroma beležimo uspešno sledenje ciljni vrednosti za tri od skupno 

desetih kazalnikov. Pri vsem je potrebno opozoriti, da smo upoštevali le operacije, ki so bile v 

obdobju vmesnega vrednotenja zaključene. 

 

b) Črpanje sredstev za podukrep 19.4 Podpora za tekoče stroške in stroške animacije po 

posameznih obdobjih poročanja: 

Podukrep 
Vodilni sklad 

(EU + SLO) 

 
Predvidena sredstva 
po SLR (do leta 2023) 

 

Zaprošena sredstva 
do 31.12.2018 

% počrpanih 
sredstev 

19.4 Podpora za tekoče 
stroške in stroške 
animacije 

EKSRP 
 

290.395,00 

 
117.272,88 40,38 % 

 

Za podukrep 19.4: Podpora za tekoče stroške in stroške animacije, Vodilni partner LAS, Razvojna 

agencija Sotla, v skladu z finančnim planom in letnim načrtom aktivnosti izvaja vodenje in delovanje 



                                           
 

9 
 

LAS Obsotelje in Kozjansko. Tako je LAS do konca leta 2018 pripravila šest zahtevkov za izplačilo 

sredstev in počrpala dobrih 40 % razpoložljivih sredstev na podukrepu 19.4. 

Pri povračilu stroškov vodilnega partnerja za vodenje LAS, je potrebno slediti nalogam, ki so 

predvidene v osnovni pogodbi, kot so priprava promocijskih gradiv in izvajanje animacije na območju 

LAS; izobraževanja ter usposabljanja prebivalcev LAS; zagotavlja vse potrebne informacije 

zainteresiranim prebivalcem na območju LAS; opravlja nadzor nad izvedbo SLR; zbira projektne ideje, 

ki jih predlagajo člani LAS in izvaja sestanke s potencialnimi prijavitelji na območju, z namenom 

priprave kvalitetnih operacij in vzpostavitve močnega partnerstva; pripravlja zahtevke za povračila 

stroškov in skrbi za vodenje drugih splošnih upravnih in finančnih zadev. 

 

c) Podukrep 19.3 Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine 

Celotno leto 2018 je LAS Obsotelje in Kozjansko izvajala in tudi uspešno zaključila vse aktivnosti 

operacije sodelovanja ˝Jem drugače, jem domače˝, ki ga je LAS uspešno prijavila na 2. javni razpis 

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano za podukrep 19.3 v juliju 2017. Operacija ˝Jem 

drugače, jem domače˝ je bila operacija sodelovanja med petimi Lokalnimi akcijskimi skupinami, kjer 

edino LAS Obsotelje in Kozjansko prihaja iz Savinjske regije, medtem ko ostali štirje partnerji (LAS-i) 

prihajajo iz regije Podravje. Cilj operacije je bil prispevati k večji ozaveščenosti lokalnega okolja o 

lokalno pridelani hrani ter posredno vplivali na dvig lokalne samooskrbe in lokalne ekonomije. 

Prav tako se je LAS Obsotelje in Kozjansko v preteklem letu aktivno vključevala v aktivnosti priprave 

operacij sodelovanja med LAS in v aprilu 2018 na 3. javni razpis MKGP za podukrep 19.3 prijavila tri 

operacije sodelovanja LAS: 

- Sadjarstvo – bogastvo podeželja, ki povezuje (zavrnjena), 

- Pametne vasi za jutri (odobrena), 

- Približajmo Biosferna območja prebivalcem (odobrena). 

Odobreni operaciji sta se začeli izvajati v letu 2019. 

Prav tako pa je LAS Obsotelje in Kozjansko  prijavila še dve operaciji sodelovanja na 4. javni razpis 

MKGP za podukrep 19.3 (Sadjarstvo –bogastvo podeželja, ki povezuje in Roko-delci), ki pa sta bili 

zavrnjeni.  
 

         



                                           
 

10 
 

 3. VREDNOST MEJNIKOV CLLD NA DAN 31. 12. 2018 ZA POSAMEZNI SKLAD  

a) Sklad EKSRP 

Mejnik/kazalnik 
Načrtovana vrednost mejnika 

na dan 31. 12. 2018 v SLR 
Dosežena vrednost mejnika 

na dan 31.12.2018 

Število novo ustvarjenih delovnih mest 1 1 

Število zaključenih operacij v primerjavi 
z odobrenimi operacijami 

1 3 

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

29% 58 % 

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

16% 0 % 

Število sodelujočih deležnikov v 
operacijah 

110 2.411 

Število novih turističnih produktov 2 3 
 

Kot je razvidno iz tabele, smo do konca leta 2018 za sklad EKSRP dosegli in presegli vse načrtovane 

mejnike,  z izjemo kazalnika »Delež izplačanih sredstev v primerjavi z dodeljenimi sredstvi v odločitvi o 

potrditvi operacije«. Uspešnost doseganja mejnikov pripisujemo uspešno izvedenim operacijam, ki so 

bile s strani pristojnega organa (ARSKTRP) v okviru 1. javnega poziva EKSRP odobrene za 

sofinanciranje. 

b) Sklad ESRR 

Število novo ustvarjenih delovnih mest 1 3 

Število zaključenih operacij v primerjavi z 
odobrenimi operacijami 

0 3 

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

33% 69 % 

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

0% 73 % 

Število podprtih partnerstev na ravni OP 
KS 2014-2020 

1 1 

Število vzpostavljenih partnerstev na 
ravni operacij 

0  4 

Število deležnikov  na lokalni ravni, 
vključenih v izvajanje operacij  

0 14 

 

Prav tako smo do konca leta 2018 za sklad ESRR dosegli in presegli vse načrtovane mejnike, kar 

pripisujemo uspešno izvedenim operacijam, ki so bile s strani pristojnega organa (MGRT) v okviru 1. 

javnega poziva ESRR  odobrene za sofinanciranje in s tem potrjena njihova izvedba. 
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4. EVALVACIJA REZULTATOV ANKETNIH VPRAŠALNIKOV 

 

Z namenom spremljanja in vrednotenja SLR ter delovanja LAS, je v začetku letošnjega leta LAS 

Obsotelje in Kozjansko pripravila tri vprašalnike, vsak pa je bil namenjen samostojni ciljni skupini – 

članom LAS Obsotelje in Kozjansko, članom Ocenjevalne komisije LAS ter prijaviteljem/partnerjem v 

operacijah prijavljenih na podukrep 19.2 – Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega 

razvoja, ki ga vodi skupnost. Zanje smo se odločili na podlagi pomembnosti njihove vloge v odnosu do 

LAS ter njihovem doprinosu k uspešnemu izvajanju pristopa ˝lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost˝ 

(LEADER/CLLD).  

Namen vprašalnikov je bil preveriti zadovoljstvo s splošnim delovanjem LAS na območju ter 

doseganje ciljev zapisanih v SLR. Tako se je vsebina posameznih vprašalnikov nekoliko razlikovala, 

predvsem pa prilagodila ciljni skupini in glavnim aktivnostim, v katere so aktivno vključeni člani 

posamezne ciljne skupine. Anketiranje smo izvedli spletno, s pomočjo spletnega Google vprašalnika, 

kot tudi s pomočjo tiskanih verzij vprašalnikov, ki smo jih poslali na naslove kontaktnih oseb. 

Vprašalniki so bili anonimni. Anketiranje smo izvajali od 12.-28. 2. 2019.  

V nadaljevanju predstavljamo analizo združenih odgovorov po posameznih ciljnih skupinah.  

4.1  POVZETEK ODGOVOROV ČLANOV LAS OBOSTELJE IN KOZJANSKO 2014-2020 
 

Pri izdelavi vprašalnika, namenjenega članom LAS Obsotelje in Kozjansko, smo glede na njihove 

naloge in vlogo v samem LAS, vprašanja opredelili v tri sklope: Delovanje LAS, Podprte operacije na 

javnih pozivih LAS Obsotelje in Kozjansko ter Informiranje in obveščanje.  

LAS Obsotelje in Kozjansko je na dan 31. 12. 2018 štela 46 članov. Anketni vprašalnik smo poslali 

vsem članom, vrnjenih smo dobili 27 (popolno) izpolnjenih vprašalnikov. 

Člani LAS Obsotelje in Kozjansko 

skupaj sestavljajo Skupščino LAS. 

Le-ta s pomočjo članov, ki so 

predstavniki posameznega 

sektorja (javni, zasebni in 

ekonomski sektor), pripomore k 

razvoju območja in 

prepoznavnosti pristopa 

LEADER/CLLD. Za pristop 

LEADER/CLLD menijo, da je na območju dobro prepoznan (razvidno iz grafa), da pa sami premalo 

prispevajo k njegovi prepoznavnosti.  

Za uspešno informiranje območja o pristopu LEADER/CLLD menijo, da VP LAS izvaja dovolj 

animacijsko-promocijskih aktivnosti, med katerimi pa kot ključne izpostavljajo: 
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- delavnice, ki jih izvaja Vodilni partner LAS;  
- objave v medijih ter  
- objave na spletni in Facebook strani LAS Obsotelje in Kozjansko.  

LAS bo tako nadaljevala z utečenim in dobro sprejetim informiranjem preko spletnih kanalov ter 

vsebine objav okrepila z dodatnimi aktualnimi novicami, novostmi, razpisi in kot tudi, med 

anketiranci zaželenimi, primeri dobrih praks operacij drugih LAS. K sami prepoznavnosti pristopa in 

lokalnemu razvoju pa nenazadnje prispevajo tudi podprte operacije na javnih pozivih LAS, za katere 

pravijo, da se njihov doprinos kaže predvsem s povezovanjem deležnikov na območju LAS, z 

oblikovanjem novih produktov kot tudi povezovanjem lokalnih ponudnikov.  

 

 4.2 POVZETEK ODGOVOROV PRIJAVITELJEV/PARTNERJEV V OPERACIJAH PRIJAVLJENIH 

NA UKREP 19.2 

V drugem anketnem vprašalniku smo se osredotočili predvsem na informacije, vezane na pripravo 

projektnih vlog, postopek ocenjevanja vlog in izbor operacij, na samo izvajanje operacij in na podporo 

s strani LAS pri vsem naštetem. Vprašalnik je bil namenjen prijaviteljem/partnerjem v operacijah 

prijavljenih na ukrep 19.2 – Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga 

vodi skupnost. Vprašalnike smo poslali na 35 naslovov ter prejeli 20 popolno izpolnjenih vprašalnikov.  

Anketiranci so kot partnerji v posameznih operacijah v povprečju sodelovali pri dve do treh 

projektnih prijavah. Kot zahtevnejši del izpolnjevanja projektnih vlog so izpostavili predvsem 

usklajevanje posameznih delov prijavnega obrazca, kot je na primer stroškovnik ali usklajevanje 

vsebine z zakonodajo, medtem ko so bili na splošno mnenja, da priprava projektne vloge ni toliko 

zahtevna naloga, in da imajo zanjo dovolj časa. 

Ker se vodilni partner LAS zaveda kompleksnosti same priprave projektne vloge, z namenom 

informiranja potencialnih prijaviteljev v okviru posameznih razpisanih javnih pozivov na LAS 

Obsotelje in Kozjansko, ob vsakem javnem pozivu organizira in izpelje delavnice za potencialne 

prijavitelje/partnerje ter jim predstavi/pojasni ključne točke posameznega javnega poziva. Na 

splošno so anketiranci mnenja, da so delavnice koristne, vendar pa se jih redko udeležijo (koristnost 

delavnic je razvidna iz priloženega grafa), veliko raje se namreč obrnejo neposredno na vodilnega 

partnerja LAS, ki prijaviteljem ponuja tudi možnost individualnega svetovanja.  
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Vsi anketiranci so odgovorili, da so se poslužili individualnega svetovanja, ki ga nudi VP LAS. 

Ocenjujejo, da je ta oblika svetovanja v veliko pomoč pri pripravi projektnih vlog, saj pridobijo 

koristne informacije/usmeritve in potrebno pomoč. Kot zelo pomembno so ocenili tudi podporo VP v 

času izvajanja projektnih aktivnosti. 

Kot ključne pomanjkljivosti v okviru celotnega postopka priprave in izvajanja operacij so bili 

izpostavljeni predvsem posamezni deli prijavnega obrazca, za katere menijo, da so preveč 

razdrobljeni in poudarjena predolga dolžina časa, ko upravičenci čakajo na obvestilo o ne/izbiri 

operacije.  

Pridobljena mnenja oziroma ocene, bo VP LAS upošteval v prihodnje ter skušal kompleksnost 

obrazcev izpopolni in v nadaljevanju upravičenem ponudi preglednejši prijavni obrazec, s čimer pa bi 

lahko vplivali tudi na  krajši čas obveščanja o ne/izboru operacij. 

 

4.3 POVZETEK ODGOVOROV ČLANOV OCENJEVALNE KOMISIJE LAS 
 

Pri vprašalniku, namenjenemu članom Ocenjevalne komisije LAS, smo vprašanja razdelili v dva 

sklopa. V prvem sklopu so se vprašanja navezovala na merila ocenjevanja in postopek ocenjevanja 

projektnih vlog, medtem ko se je drugi sklop dotikal ocene podpore VP LAS. 

Izpolnjene vprašalnike so nam posredovali trije od štirih članov Ocenjevalne komisije.  

Ocenjevanje projektnih vlog poteka po v Pravilniku o izbiri operacij za sofinanciranje, poročanju, 

financiranju, spremljanju in nadzoru operacij 2014-2020 (v nadaljevanju Pravilnik) zapisani 

metodologiji oziroma postopku o izboru operacij za sofinanciranje. Postopek ocenjevanja poteka na 

podlagi specifičnih meril, ki omogočajo objektivno ocenitev projektnih vlog. Za merila so anketiranci 

izpostavili predvsem, da je na podlagi specifičnih meril ocenjevanja težko zagotoviti objektivno oceno 

za posamezna področja, kot je na primer okoljska trajnost. Pomanjkljivost se kaže predvsem v 

razponu možnih pridobljenih točk, ker se ponujata le dva nivoja ocenjevanja. Izpostavljena 

pomanjkljivost je že bila povod k dopolnitvam specifičnih meril v Pravilniku, ki so bile potrjene na 17. 

redni seji Organa upravljanja LAS, dne 8. 11. 2018, ter na 8. dopisni seji Skupščine LAS, dne 16. 11. 

2018. Posamezna specifična merila so se dopolnila z dodatno ravnjo ocenitve, s čimer bo mogoče 

izvesti bolj objektivno ocenjevanje projektnih vlog na posameznih področjih.  
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Ključno pomanjkljivost, ki so jo anketiranci izpostavili pa je kakovost oddanih projektnih vlog. Zanje 

menijo, da so nekatere vloge površno pripravljene (komentarji anketirancev: morda je razlog 

neizkušenost, morda hitra prijava ali podobno), in da so opisi aktivnosti premalo natančni in 

konkretni, ideja premalo razdelana ter posledično slabo pripravljena vloga. Temu potrjuje tudi spodaj 

priložen graf, kjer je prikazana ocena stopnje pripravljenosti projektnih vlog za izvajanje (člani OK so 

pripravljenost vlog ocenjevali na lestvici od 1 do 5, pri čemer je 1 pomenila nepripravljena in 5 vloga 

je popolna), pri čemer so anketiranci ocenili, da so vloge zmerno pripravljene za izvajanje.  

Na splošno so anketiranci zadovoljni z uporabnostjo dokumentacije in obrazci, ki so jim na voljo za 

ocenjevanje projektnih vlog, kot tudi z samo podporo Vodilnega partnerja in Organa upravljanja LAS 

med samim izvajanjem celotnega ocenjevalnega postopka.  
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5. ZAKLJUČEK  
 

Strategija lokalnega razvoja LAS Obsotelje in Kozjansko opredeljuje strateška in programska izhodišča 

območja petih občin Obsotelja in Kozjanskega - občine Kozje, Podčetrtek, Rogaška Slatina, Rogatec in 

Šmarje pri Jelšah, za obdobje 2014-2020. SLR je izdelana v skladu s cilji Programa razvoja podeželja 

2014-2020, Operativnim programov za kohezijsko politiko 2014-2020, Regionalnim razvojnim 

programom Savinjske regije in Območnim razvojnim programov za Obsotelje in Kozjansko ter se kot 

strateški dokument osredotoča na štiri tematska področja ukrepanja, ki so ključna za reševanje 

razvojnih potreb območja LAS. Z namenom doseganja zastavljenih ciljev, je LAS od začetka 

programskega obdobja (2014) pa do konca leta 2018 v skladu z Uredbo CLLD izvedla že kar nekaj 

aktivnosti, s katerimi spodbuja uspešno izvajanje programa ˝Lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost˝ 

(CLLD). V skladu z Uredbo CLLD smo tako na LAS Obsotelje in Kozjansko izvedli vmesno vrednotenje 

SLR in ocenili uspešnost izvajanja samega programa. 

Med ključne aktivnosti izvajanja programa CLLD štejemo pripravo in objavo 1. in 2. javnega poziva za 

sofinanciranje operacij iz sklada EKSRP ter objavo 1. javnega poziva za sofinanciranje operacij iz 

sklada ESRR (podukrep 19.2), v okviru katerih smo do konec leta 2018 omogočili realizacijo 10-ih 

operacij in počrpali 67 % dodeljenih nepovratnih sredstev za sklada EKSRP in ESRR. V okviru 

razpisanih javnih pozivov je glede na odobrene operacije zaslediti dokaj enakomerno zanimanje za 

črpanje sredstev po vseh tematskih področjih ukrepanja, razen za tematsko področje Ustvarjanje 

delovnih mest, kjer v okviru 1. javnega poziva za sklad ESRR, še ni bilo prijavljene nobene operacije. 

Tako smo na ravni CLLD na dan 31. 1.2 2018 pri obeh skladih dosegli in presegli skoraj vse kazalnike, z 

izjemo kazalnika »Delež izplačanih sredstev v primerjavi z dodeljenimi sredstvi v odločitvi o potrditvi 

operacije«. Nekoliko drugačno je razmerje doseganja kazalnikov na ravni LAS, kjer za sklad EKSRP v 

povprečju beležimo uspešno slednje ciljnim vrednostim kazalnikov, med tem ko je za sklad ESRR 

doseganje kazalnikov nekoliko nižje, kar pa je rezultat objavljenega le enega javnega poziva za 

omenjen sklad do konca leta 2018. V okviru evalvacije podukrepa 19.2 smo preverili tudi delež 

partnerjev po sektorjih, kjer jih izhaja iz javnega in ekonomskega sektorja 40 %, medtem ko iz 

zasebnega sektorja prihaja 20 % upravičencev. 

V Poročilo vmesnega vrednotenja SLR smo vključili tudi vrednotenje delovanja VP LAS, kjer smo 

podatke pridobili na način anketiranja treh, za LAS Obsotelje in Kozjansko ključnih ciljnih skupin. Tako 

je LAS pridobila povratno informacijo o splošnem delovanju na območju, v okviru katere pa bo 

ohranjala in nadgrajevala do sedaj uspešne/dobro sprejete prakse delovanja ter odpravila 

izpostavljene pomanjkljivosti. 

Glede na doseganje kazalnikov na ravni SLR, se bo VP LAS skozi dejavnosti animacije, zlasti delavnice 

za prihajajoče JP trudil predstaviti vsebine, ki so zaenkrat manj naslovljene z odobrenimi operacijami 

in spodbuditi potencialne prijavitelje k pripravi tovrstnih projektov (npr. cilji Krepitev podjetniškega 

podpornega okolja ter dvig usposobljenosti za podjetništvo in zaposlovanje in Vzpostavitev pogojev 

za trženje lokalnih proizvodov in storitev, sklad ESRR).  
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LAS Obsotelje in Kozjansko 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 mogel doseči zaradi okoliščin, na katere je vplivalo tudi 

izvajanje postopkov na nacionalni ravni.  

 


