
1. Vrednotenje Pobude za zaposlovanje mladih (Program »Prvi izziv 2015«) - 
znižanje brezposelnosti mladih, ki niso zaposleni in se ne izobražujejo ali 
usposabljajo v starosti od 15 do 29 let v kohezijski regiji Vzhodna Slovenija 
 

Predmet Pobuda za zaposlovanje mladih in izvajanje jamstva za mlade (Program »Prvi izziv 
2015«)  
 
Skladno z 6. odstavkom 19. člena Uredbe (EU) št. 1304/2013 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o Evropskem socialnem skladu in 
razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1081/2006 se vsaj dvakrat v programskem 
obdobju z vrednotenjem oceni uspešnost, učinkovitost in učinek skupne podpore iz 
ESS in posebnih sredstev za Pobudo za zaposlovanje mladih in izvajanje Jamstva 
za mlade. Prvo vrednotenje (1. faza) je bilo zaključeno do 31.12.2015, drugo 
vrednotenje (2. faza) pa bo zaključeno do 31.12.2018.                                                         
 

Cilj Ocenjevanje po klasičnih načelih vrednotenja: 
- uspešnost,  
- učinkovitost,  
- vpliv,  
- komplementarnost. 
 

Metode Analiza podatkov spremljanja, kvalitativna analiza zaposlitev (kvaliteta delovnih 
mest, vključenost ranljivih skupin, trajnost zaposlitev ipd.), vprašalniki, ankete, 
intervjuji.  
 
Lahko druga ustrezna metodologija, ki jo potrdi naročnik v sodelovanju s 
posredniškim organom. 
 

Potrebni podatki Kazalniki glede na prilogo 1 in 2 Uredbe za ESS – vir: sistem spremljanja IS ZRSZ 
(APZ.net), podatki MDDSZ, OU 

 
Upravičenec bo zagotavljal ključne podatke. Podatke se bo spremljalo individualno, 
preko EMŠO številke. Upravičenec bo podatke o vključenih osebah preko APZ.net 
sistema prenašal v sistem ISARR 2. 
 

Predlog 
vprašanj 

Uspešnost: Kako je program prispeval k doseganju splošnih ciljev trajne integracije 
mladih na trg dela in k specifičnim ciljem ESS? 
Ali je implementacija YEI potekala kot je bilo načrtovano (doseganje vsebinskih in 
finančnih kazalnikov, mejniki)? 
Ali so bile v program vključene ciljne skupine, kot je bilo načrtovano? 
Ali so se udeleženci po zaključku programa zaposlili, če ne, zakaj? Ali so ostali 
zaposleni pri istem delodajalcu ali ne? 
Kakšna je kvaliteta delovnih mest (predvsem z vidika ujemanja stopnje, smeri 
izobrazbe z delom, ki ga vključena oseba dejansko opravlja)? 
Kakšna je uspešnost programa z vidika trajnosti zaposlitve? 
 
Učinkovitost: Kakšna je učinkovitost programa s stroškovnega in procesnega vidika?  
 
Vpliv: Pozitivni in morebitni negativni vplivi programa (morebitno spodbujanje 
anomalij na trgu dela)?  



Kako program vpliva na možnost zaposlitve mladih po prenehanju programa?  
 
Komplementarnost: Ali je dosežena zadovoljiva komplementarnost z ostalimi 
programi zaposlovanja? 
 
Dodana vrednost programa: Ali program pomembno prispeva k zaposlovanju 
mladih? 
 
Druga možna okvirna vprašanja: Kako je delodajalec spremljal poskusno delo 
zaposlenega? Ali je delodajalec zaposlenega usposabljal? Ali je imel zaposleni 
mentorja? 
Kako je delodajalec vlagal v karierni razvoj mladega? 
Ali so imeli mladi možnost fleksibilnih oblik dela: delo na domu, fleksibilnega 
delovnega časa, v primeru terenskega dela? 
Koliko oseb je delalo na ti. »zelenih delovnih mestih«? 
 

Časovnica Priprava tehnične specifikacije in izbor izvajalca do avgusta 2018  
Končno poročilo in predstavitev vrednotenja decembra 2018 
 

Sodelovanje 
SVRK z 

MDDSZ, ZRSZ 
 
 

Finančni okvir 2. faza: 9.500,00 EUR brez DDV 
 

Opombe V letu 2015 je bilo za obe fazi vrednotenja izvedeno evidenčno naročilo. Izvajalec je 
znan. Vrednotenje bo zaključeno do konca leta 2018. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Vrednotenje uspešnosti izvajanja vseživljenjske karierne orientacije (v 
nadaljevanju: VKO), vključno s sistemom napovedovanja potreb na trgu dela 
 

Predmet Predmet vrednotenja je doseganje načrtovanega specifičnega cilja 8.1.2 
Učinkovitejša vseživljenjska karierna in preverjanje učinkov izvajanja projektov 
znotraj tega specifičnega cilja, predvsem projekta »Razvoj storitev VKO in nadaljnja 
krepitev nacionalne koordinacijske točke (v nadaljevanju NKT) za VKO« in 
»Učinkovitejše usklajevanje ponudbe in povpraševanja na trgu dela«, še posebej v 
zvezi z napovedovanjem zaposlovanja ter projektom »Izvajanje storitev za 
brezposelne, druge iskalce zaposlitve in delodajalce«.  

Poleg navedenega bodo predmet vrednotenja tudi operacije: Financiranje izvajanja 
programov  za pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc 2016 – 2019,   
Strokovna podpora  področju pridobivanja temeljnih kompetenc  2016 -2022 ,   
Financiranje informiranja in svetovanja za odrasle ter ugotavljanje in vrednotenje 
neformalno pridobljenega znanja za zaposlene 2016 – 2022 in Strokovna podpora 
informativno-svetovalni dejavnosti in vrednotenju neformalno pridobljenega znanja 
za zaposlene 2016-2021. Operacije se izvajajo v okviru prednostne naložbe 10.2, cilj 
1 in cilj 2. Področje svetovanja bo sicer vključeno v samostojno evalvacijo, ki je 
načrtovana za leto 2019, zato je predmet evalvacije s področja ukrepov na 
prednostni naložbi 10.1 predvsem evalvirati vpliv operacij na vseživljenjsko karierno 
orientacijo. Namen projekta Razvoj storitev VKO in nadaljnja krepitev NKT za VKO 
(projekt NKT VKO) je sistemska podpora razvoju VKO in enotno izvajanje VKO na 
nacionalnem nivoju in nadaljnjemu razvoju stroke VKO in povezovanju različnih 
resorjev (MDDSZ, MIZŠ, MG) ter institucij v izobraževanju in na trgu dela, ki izvajajo 
karierno orientacijo. 
 
Namen projekta Učinkovito usklajevanje ponudbe in povpraševanja na trgu dela 
(projekt UPP) je razvoj ustreznih instrumentov za kvalitetno napovedovanje potreb 
po delavcih ter kompetencah, kar bo prispevalo k zmanjševanju strukturnih neskladij 
na trgu dela in hitrejšemu dostopu brezposelnih oseb do zaposlitve. 
 
Namen projekta Izvajanje storitev za brezposelne, druge iskalce zaposlitve in 
delodajalce je dvig kakovosti in povečanje dostopnosti storitev Zavoda RS za 
zaposlovanje (v nadaljevanju: ZRSZ) uporabnikom storitev (zlasti brezposelnim in 
delodajalcem), kar bo po eni strani prispevalo k večji zaposljivosti, po drugi pa k večji 
učinkovitosti in k izboljšanju svetovalnega dela z brezposelnimi. 

Namen projekta Javni razpis za pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc od 
2016 do 2019 je povečati vključenost odraslih v vseživljenjsko učenje ter izboljšati 
kompetence, ki jih potrebujejo zaradi potreb na trgu dela, večje zaposljivosti in 
mobilnosti.  

Namen projekta Strokovna podpora področju pridobivanja temeljnih kompetenc 
2016–2022 je razvijati strokovne podlage za razvoj temeljnih zmožnosti in pismenosti 
odraslih in s tem prispevati k večji vključenosti v vseživljenjsko učenje, izboljšanje 
zmožnosti, ki jih odrasli potrebujejo zaradi potreb na trgu dela, umestiti razvite 
aktivnosti za krepitev kakovosti izobraževanja odraslih v nacionalni sistem 
ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti v izobraževanju ter zagotoviti nadaljnje 
razvojno in svetovalno delo za izvajanje samoevalvacije v izobraževalnih 
organizacijah. 



 
Namen projekta Javni razpis za financiranje dejavnosti informiranja in svetovanja ter 
za ugotavljanje in vrednotenje neformalno pridobljenega znanja od 2016 do 2022 je 
izvajanje dejavnosti informiranja in svetovanja v izobraževanju odraslih pred, med in 
po končanem izobraževanju oziroma usposabljanju, ki vključuje tudi postopke 
ugotavljanja in vrednotenja neformalno pridobljenega znanja.  
 
Namen projekta Strokovna podpora informativno svetovalni dejavnosti in vrednotenju 
neformalno pridobljenega znanja 2016-2021 je strokovno prispevati k razvoju 
informativno-svetovalne dejavnosti za odrasle, ki vključuje tudi postopke ugotavljanja 
in vrednotenja neformalno pridobljenega znanja, s poudarkom na zaposlenih ter s 
tem prispevati k večji vključenosti v vseživljenjsko učenje in izboljšanju kompetenc, ki 
jih odrasli potrebujejo zaradi potreb na trgu dela, večje zaposljivosti in mobilnosti. 
 

Cilj Oceniti vpliv NKT VKO na oblikovanje politik na področju VKO (resornih ministrstev) 
in učinkov na trg dela (z vidika posameznika in družbe); 
Preveriti  medresorsko sodelovanje posameznih institucij, ki so vključene v delovanje 
VKO in njihov prispevek h kariernim možnostim za različne ciljne skupine 
(brezposelni, zaposleni in šolajoča mladina); 
Preveriti prepoznavnost in uporabnost razvitih pripomočkov VKO; 
Preveriti vpliv izvedenih usposabljanj za izvajalce VKO na ustrezno usposobljenost  
kariernih svetovalcev;  
Preveriti ustreznost izdelanih instrumentov in orodij za kvalitetno napovedovanje 
zaposlitev in potrebnih kompetenc; 
Preveriti vpliv napovednika zaposlovanja na oblikovanje ukrepov APZ; 
Preveriti vpliv svetovanja brezposelnim, drugim iskalcem zaposlitve in delodajalcem 
na večjo zaposljivost BO. 

Metode Analiza dokumentacije (poročil upravičenca, izvedene  analize, smernice, ZUTD in 
druge relevantne dokumente) 
Intervjuji z resorji (MDDSZ, MIZŠ, MG) in drugimi institucijami v izobraževanju in na 
trgu dela (ZRSZ, ZRSŠ, ACS, CPI, Javni štipendijski, razvojni, invalidski in 
preživninski sklad RS, Ljudske univerze, sindikati, Območne obrtne zbornice, 
predstavniki delodajalskih združenj), 
Pregled razvitih pripomočkov in orodij,  
Fokusne skupine z udeleženci (kariernimi svetovalci, BO in delodajalci)  
 

Potrebni podatki Poročila upravičenca, pregled ostale relevantne dokumentacije in gradiv (tako pisnih 
kot elektronskih), spletne aplikacije  

Predlog 
vprašanj 

1. Kakšen je vpliv delovanja ključnih akterjev na trgu dela v okviru NKT VKO na 
oblikovanje skupnih politik na področju VKO? 

2. Kakšen vpliv ima NKT VKO na enotno in usklajeno izvajanje VKO pri ključnih 
institucijah na trgu dela? 

3. Ali se oblikujejo sistemske rešitve na področju kakovosti izvajanja VKO 
(predvsem z vidika usposobljenosti kariernih svetovalcev in standardov 
kakovosti VKO)? 

4. Kakšen vpliv ima NKT VKO na spodbujanje otrok in mladine za vključevanje 
v deficitarne poklice oz. poklicno izobraževanje? 

5. Kakšen vpliv ima VKO na podjetja in njihov ekonomski učinek? 
6. Kakšen je učinek Napovednika zaposlovanja na dejansko prepoznavanje 

potreb delodajalcev in zaposlovanje na področju deficitarnih poklicev? 



7. Kakšen je vpliv projekta Javni razpis za pridobivanje temeljnih in poklicnih 
kompetenc od 2016 do 2019 na VKO, predvsem z vidika povečanja 
vključenosti odraslih v vseživljenjsko učenje ter izboljšanja kompetenc, ki jih 
potrebujejo zaradi potreb na trgu dela?  

8. Kakšen je vpliv projekta Javni razpis za financiranje dejavnosti informiranja 
in svetovanja ter za ugotavljanje in vrednotenje neformalno pridobljenega 
znanja od 2016 do 2022 na VKO, predvsem z vidika izvajanja dejavnosti 
informiranja in svetovanja v izobraževanju odraslih pred, med in po 
končanem izobraževanju, ki vključuje tudi postopke ugotavljanja in 
vrednotenja neformalno pridobljenega znanja?  
 

Časovnica Priprava tehnične specifikacije in izbor izvajalca do junija 2018 
Končno poročilo izbranega izvajalca konec leta 2018 

Sodelovanje 
SVRK z 

MDDSZ, MIZŠ 
 
 

Finančni okvir 60.000 EUR z DDV 
 

Opombe  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Vrednotenje uspešnosti programa PUM(O) 
 

Predmet Predmet vrednotenja je program PUM(O).  
 
Program je namenjen mladim, starim od 15 do 26 let, ki so opustili šolanje in niso 
zaposleni,  za približevanje in vstop na trg dela ter dejavno sodelovanje v družbi.  
 
Temeljni namen programa PUM-O je razvijati potenciale ranljivih mlajših odraslih za 
uspešno vključevanje v izobraževanje za pridobitev izobrazbe, razvijanje poklicne 
identitete in tako uspešno vključevanje na trg dela ter uspešno socialno integracijo. 
 

Cilj Cilj vrednotenja je: 
1. preveriti uspešnost programa z vidika vključenih oseb 
2. ustreznost izbranih aktivnosti, ki se izvajajo v okviru posameznih projektov 
3. usklajenost delovanja med različnimi projekti 
4. povezovanje projektov PUM (O) in lokalnih institucij, NVO, delodajalcev 

 

Metode Analiza poročil izvajalcev PUM (O),  
Vprašalniki za udeležence,  
Fokusne skupine – izvajalci, pregled podatkov izvajalcev in upravičenca. 
 

Potrebni podatki JR in vloge izbranih izvajalcev PUM(O),  
Podatki o vključenih osebah,  
Poročila izvajalcev in upravičenca,  
Druga morebitna dokumentacija 
 

Predlog 
vprašanj 

Katere aktivnosti se izvajajo v okviru potrjenih projektov PUM(O)? 
Katere aktivnosti se izvajajo v vseh projektih in katere so specifične za posamezen 
projekt? 
Katere aktivnosti prispevajo k večji socialni vključenosti in katere prispevajo k 
načrtovanim rezultatom? 
Kakšen je rezultat dosedanjega izvajanja v luči doseganja rezultatov operacije? 
Ali obstajajo razlike med regijami (v smislu doseganja načrtovanih ciljev)? 
Ali so projekti prepoznani v lokalnem okolju (povezovanje z lokalnimi institucijami, 
NVO, delodajalci)? 
Uspešnost povezovanja udeležencev in lokalnih delodajalcev z vidika vključevanja 
na trg dela? 
Uspešnost projektov glede ponovnega vključevanja udeležencev v formalno 
izobraževanje? 
Koliko oseb, ki so bile vključene v program, je v roku 1 leta po zaključku programa 
dobilo zaposlitev? 
 

Časovnica Priprava tehnične specifikacije in izbor izvajalca do oktobra 2018 
Končno poročilo izbranega izvajalca februar 2019 
 

Sodelovanje 
SVRK z 

MDDSZ, MIZŠ 
 
 

Finančni okvir 25.000 EUR z DDV 
 



Opombe  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Vrednotenje izvajanja  v okviru PN 4.1. Spodbujanje energetske učinkovitosti, 
pametnega ravnanja z energijo in uporabe obnovljivih virov v javni 
infrastrukturi, vključno z javnimi stavbami, in v stanovanjskem sektorju, 
Specifični cilj 1: Povečanje učinkovitosti rabe energije v javnem sektorju  
 

Predmet Namen javnih razpisov ter neposredno potrjenih operacij, ki so predhodno izbrane v 
okviru povabil nosilnega posredniškega organa posredniškim organom za 
posredovanje vloge prijavitelja za posredovanje predloga operacije (v nadaljevanju: 
povabilo nosilnega posredniškega organa)  je spodbujanje celovite energetske 
prenove stavb v lasti in rabi občin, ki predstavljajo pomemben delež vseh javnih 
stavb v Republiki Sloveniji. Ker stavbe predstavljajo 40 % končne porabe energije, 
se s celovito energetsko prenovo zmanjšuje poraba energije in s tem izpusti 
toplogrednih plinov. 
 
Predmet vrednotenja je: 
A. vrednotenje  javnih razpisov  za sofinanciranje energetske prenove stavb v lasti in 
rabi lokalnih skupnosti, 
- Javni razpis za sofinanciranje energetske prenove stavb v lasti in rabi občin in  
- Javni razpis za sofinanciranje energetske prenove stavb v lasti in rabi občin v letih 
2017 in 2018. 
 
B. vrednotenje povabil nosilnega posredniškega organa,  
- povabila, izvedena v obdobju  do 2018 (pilotni projekti, ožji javni sektor, širši javni 
sektor). 
 

Cilj Oceniti uspešnost in učinkovitost javnih razpisov, ustreznost sprememb v Javnem 
razpisu za sofinanciranje energetske prenove stavb v lasti in rabi občin v letih 2017 
in 2018, vpliv na upravičence, uspešnosti povabil nosilnega posredniškega organa, 
oceniti učinkovitost izvajanja operacij, uveljavitev javno-zasebnega partnerstva po 
principu energetskega pogodbeništva, oceniti trajnost doseženih rezultatov izbranih 
operacij, identificirati primere dobrih praks in pridobljene izkušnje. 
 

Metode Metoda 
- Pregled uspešnosti doseganja ciljev 
- Analiziranje vzrokov za doseganje (ali nedoseganje) učinkov in rezultatov 
- Preučitev izvedbenega procesa 
- Preučitev nenačrtovanih rezultatov 
- Identificiranje pridobljenih izkušenj, identificiranje pomembnih dosežkov ali 

projektnih potencialov in zagotovitev priporočil za izboljšave 
 
Orodja 
- Desktop raziskava – analiza in primerjalna analiza dokumentacije (javna 

razpisa, izbrane operacije, poročila upravičencev (trimesečna, letna, 
končna), vpogled v relevantne zakone, strategije in druge relevantne 
dokumente 

- Anketa za občine 
- Intervjuji/terenski obiski -  na vzorcu izbranih operacij in na vzorcu 

relevantnih akterjev (deležnikov) MZI-nosilni posredniški organ, posredniški 
organi: MZI, MDDSZ, MIZŠ, MJU, MK,MP, MZ, predstavniki upravičencev 

 



Potrebni podatki Dokumentacija obeh javnih razpisov ter povabil nosilnega posredniškega organa 
Dokumentacija izbranih operacij (vloge na javni razpis)  
Poročila upravičencev o operacijah (ob zahtevkih za izplačilo, zaključna, posamična 
evalvacijska poročila, press clippingi)  
Izhodiščne analize odobrenih projektov in primerjava z zaključnim stanjem  
Relevantna pravna podlaga (navedena v JR). 
 

Predlog 
vprašanj 

Kakšna je uspešnost in učinkovitost na ravni javnih razpisov kot celote (tudi v 
povezavi z ustreznostjo pripravljenosti razpisne dokumentacije in na ravni izbranih 
operacij - raven in kakovost doseganja rezultatov)? 
 
Ali so spremembe v Javnem razpisu za sofinanciranje energetske prenove stavb v 
lasti in rabi občin v letih 2017 in 2018 glede na Javni razpis za sofinanciranje 
energetske prenove stavb v lasti in rabi občin z ozirom na vsa navodila MZI za 
izvajanje operacij energetske prenove javnih stavb ustrezne? 
Ali so spremembe v povabilih nosilnega posredniškega organa z ozirom na vsa 
navodila MZI za izvajanje operacij energetske prenove javnih stavb ustrezne? 
 
Kakšen je širši (spodbujevalni) vpliv na upravičence A in B? 
 
Kakšna je učinkovitost izvajanja operacij in razlogi zaradi katerih prihaja do 
odstopanj (časovni okvir, mehanizmi spremljanja, učinkovita raba virov) za A in B? 
 
Kako se je uveljavilo javno-zasebno partnerstvo po principu energetskega 
pogodbeništva: kakšen je delež operacij izvedenih v skladu z ZJZP v časovnem 
okviru izvajanja obeh javnih razpisov in kakšni so  razlogi za (ne)izvedbo operacij kot 
javno-zasebno partnerstvo po principu energetskega pogodbeništva za A in B? 
 
Kakšna je pričakovana trajnost doseženih rezultatov izbranih operacij za A in B? 
 
Kateri so primeri dobrih praks in koristne pridobljene izkušnje za A in B? 
 

Časovnica Avgust 2018/sepetember 2018 – tehnična specifikacija in izvedba postopka za izbiro 
izvajalca 
Oktober 2018 – podpis pogodbe z izbranim izvajalcem, imenovanje referenčne 
skupine za vrednotenje, uvodni sestanek 
Februar 2019 – končno poročilo in predstavitev vrednotenja 
 

Sodelovanje 
SVRK z 

MZI – nosilni posredniški organ, posredniški organi: MZI, MDDSZ, MIZŠ, MJU, 
MK,MP, MZ 
 
 

Finančni okvir  40.000 EUR z DDV 
 

Opombe  
 

 

 



5. Vrednotenje upoštevanja načela trajnostnega razvoja pri izvajanju OP EKP 
2014-2020 

Predmet Naložbe skladov ESI v okviru izvajanja OP 2014-2020  
 

Cilj Oceniti  upoštevanje načela trajnostnega razvoja pri izvajanju OP 2014-2020 na 
različnih ravneh (merila za izbor operacije, operacije) 
 

Metode Pregled literature, analiza podatkov spremljanja, kvalitativna analiza, analiza 
primera. 
Druga ustrezna metodologija, ki jo potrdi naročnik v sodelovanju s posredniškim 
organom. 
 

Potrebni podatki Podatki spremljanja, administrativni podatki, podatki uradne statistike 
 

Predlog 
vprašanj 

Kakšen je prispevek ukrepov OP 2014-2020 h krepitvi gospodarske, družbene in 
okoljske komponente trajnostnega razvoja? 
Kako so ukrepi prispevali k prehodu v nizkoogljično družbo, gospodarnemu ravnanju 
z viri in k blaginji za vse prebivalce? 
Kakšen je obseg odgovornosti za upoštevanje trajnostnega načela, ki ga nosi organ 
upravljanja in posredniška telesa ali druge morebitne izvajalske institucije? Kako bi 
bilo mogoče bolje uresničevati cilje trajnostnega razvoja znotraj kohezijske politike v 
Sloveniji? 
Je izvajanje skladno z drugimi vzvodi za spodbujanje trajnostnega razvoja? 
Kateri ukrepi so imeli negativne posledice na trajnostni razvoj in kakšne bi bile 
možne alternative tem ukrepom?  
Kateri ukrepi so imeli pozitiven vpliv hkrati na gospodarske, družbene in okoljske 

komponente trajnostnega razvoja? 

Ali so med ukrepi nastale sinergije, ki prispevajo h krepitvi gospodarske, družbene ali 

okoljske komponente trajnostnega razvoja? 

Na kakšen način merila za izbor vključujejo komponente trajnostnega razvoja ter 
blažitve in prilagajanja podnebnim spremembam, učinkovite rabe virov ter 
zmanjševanja drugih pritiskov na okolje? 
Kakšen je prispevek naložb prednostnih osi 4, 5, 6 in 7 ter posredno prednostnih 1, 3 
in 8 in 10 h krepitvi okoljske komponente trajnostnega razvoja? 
 

Časovnica Marec 2018 – tehnična specifikacij in izbor izvajalca 
Marec 2019 – končno poročilo in predstavitev vrednotenja 
 

Sodelovanje 
SVRK z 

Posredniški organi, druge izvajalske institucije 
 
 

Finančni okvir 50.000,00 EUR brez DDV 
 

Opombe  
 

 

 



6. Vrednotenje prispevkov OP EKP 2014-2020 k nacionalnim ciljem Strategije 
Unije za pametno, trajnostno in vključujočo rast, komplementarnost med 
strukturnimi in drugimi evropskimi skladi 
 

Predmet Naložbe skladov ESI v okviru izvajanja OP 2014-2020 na področjih za doseganje 
premikov pri petih krovnih ciljih Strategije Unije za pametno, trajnostno in vključujočo 
rast in komplementarnost med skladi ESI ter drugimi EU skladi. 
 

Cilj Oceniti prispevek OP 2014-2020 k doseganju petih krovnih ciljev Strategije Unije za 
pametno, trajnostno in vključujočo rast (zaposlovanje, raziskave in razvoj ter 
inovacije, podnebne spremembe in energija, izobraževanje, revščina in socialna 
izključenost) in nacionalnih ciljev  ter komplementarnost med skladi ESI ter drugimi 
instrumenti financiranja na ravni Unije. 
 

Metode Analiza podatkov spremljanja, kvalitativna analiza, analiza primera. 
Druga ustrezna metodologija, ki jo potrdi naročnik v sodelovanju s posredniškimi 
organi. 
 

Potrebni podatki Podatki spremljanja, administrativni podatki, podatki uradne statistike 
 

Predlog 
vprašanj 

Je izvajanje skladno s strategijo za prispevek OP 2014-2020 k Strategiji Unije za 
pametno, trajnostno in vključujočo rast ter k uresničevanju ekonomske, socialne in 
teritorialne kohezije? 
Katere naložbe so prispevale k doseganju EU in nacionalnih ciljev EU 2020? 
Kolikšen je obseg sredstev usmerjen v te ukrepe? So operacije v okviru teh ukrepov 
učinkovite, uspešne in trajne? 
Kako so izvedeni ukrepi omogočili premike k doseganju teh ciljev? 
Kakšen delež predstavljajo skladi ESI v skupnem prispevku k doseganju nacionalnih 
ciljev EU 2020?  
Na katera področja in s kakšnimi ukrepi bi bilo treba dodatno usmerjati sredstva? 
Je bilo izvajanje usklajeno z drugimi nacionalnimi ukrepi za doseganje ciljev EU 
2020?  
Kako se dosega komplementarnost med izvajanjem OP 2014-2020 in drugimi EU 
skladi?  
 

Časovnica Marec 2018 – uvodni sestanek z izvajalcem 
Marec 2019 – končno poročilo in predstavitev vrednotenja 
 

Sodelovanje 
SVRK z 

S posredniškimi organi, MKGP, AKTRP, druge izvajalske institucije 
 
 

Finančni okvir 50.000,00 EUR z DDV 
 

Opombe  
 


