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TRETJA DELAVNICA 
ZA PRIPRAVO PRIJAV 

Ljubljana, 10. in 12. april 2018 



LIFE14 CAP/SI/000012 

 Sklop: Program 

Program 

Trajanje Naslov sklopa Nosilec sklopa 

08.30 – 09.00 
Registracija udeležencev in 

pogostitev s kavo 
Špela Žohar 

09.00 – 09.10 
Nagovor direktorice, pregled 

pretekle delavnice 
Tanja Bolte, Julijana Lebez Lozej 

09.10 – 10.30 Finance Dejan Zupanc 

10.30 – 10.45 Odmor Gostinstvo Femec 

10.45 – 12.00 Delo v skupinah 

12.00 – 12.50 Kosilo Gostinstvo Femec 

12.50 – 13.40 Kazalniki uspešnosti Špela Žohar 

13.40 – 14.05 Ocenjevanje projektov Nadia Lamhandaz (EASME) 

14.05 – 14.35 Vprašanja 

14.35 – 14.50 Zaključek Julijana Lebez Lozej 
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KAZALNIKI 
USPEŠNOSTI 

Ljubljana, 10. in 12. april 2018 

Špela Žohar 
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 Sklop: Kazalniki uspešnosti 

Kakšne UČINKE boste dosegli s projektom? 

Obvezna priloga 
projektni vlogi vseh 
podprogramov - 
priponka Excel. 
 

Pričakovana sprememba 

podana v: 

- absolutnih vrednostih in 

- v deležih. 
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Osnova je jasno definirano osnovno stanje. 

 
 
Kakšne kazalnike izberemo? 
 
 
Merimo pričakovano spremembo. 

Količinska opredelitev 
okoljskih koristi. 

 Izbor relevantnih kazalnikov 
 Realno in ambiciozno zastavljeni 
 Jasni, utemeljeni in verodostojni 
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predlagane 
rešitve  

 

pričakovane 
okoljske 
koristi 

TABELA 
KAZALNIKOV 

Medsebojna skladnost = koherentnost projekta 

Ocenjuje se tehnična skladnost in kakovost: 
Ali so pričakovani rezultati projekta ustrezno opisani in je njihov obseg ustrezno opredeljen 
(npr. okoljski vpliv, vplivi ponovljivosti) v preglednicah ključnih kazalnikov ter v besedilu 
predloga? So kazalniki vključeni v oceno napredka projekta? Je predviden monitoring vplivov 
projekta in njegovega napredka? 

 

Izkušnje iz preteklih razpisov: premalo specifični/relevantni kazalniki za merjenje 
rezultatov oziroma pričakovanih rezultatov. 
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OBVEZNI KAZALNIKI: 

 obvezni ključni kazalnik, ki ustrezajo 

     prednostnemu področju iz obrazca A1, 

 družbeni  in ekonomski kazalniki, 

 vsaj 1 komplementarni kazalnik (npr. okoljski, podnebni ali družbeni 

učinek). 

 

Nekateri kazalniki so obvezni samo za posamezna področja (npr. ankete za GIE). 

 

Povezava do navodil za uporabo kazalnikov: splošna navodila in video posnetki (za 
monitoring kazalnikov). 

http://ec.europa.eu/environment/life/toolkit/pmtools/life2014_2020/documents/160215_LIFEproject_level_outcome_indicators.pdf
http://ec.europa.eu/environment/life/toolkit/pmtools/life2014_2020/monitoring.htm
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Primer projekta: LIFE STRŽEN 
 
Prednostno področje: Narava in biotska raznovrstnost 
 

Pričakovani rezultati: 

– obnova rečne struge Stržena na območjih Natura 2000; 

– razširitev struge za 1,5 metra; 

– izboljšanje hidroloških razmer s povečanjem vlažnosti tal za 10 – 15 %, kar 

omogoča ohranjanje večje količine vode v ciljnem habitatnem tipu  v sušnem 
delu leta na površini 215 – 300 ha; 

– vzpostavitev mirne cone za bobnarico (Botaurus stellaris) na najmanj 100 ha 
Cerkniškega jezera; 

– zmanjšanje pritiska obiskovalcev za 80 % z usmerjanjem obiska in ozaveščanjem; 

– prepoznavnost in podpora projekta - vsaj 80% lokalnih prebivalcev bo dobro 
obveščenih o rezultatih projekta in vsaj 500 000 ljudi se bo seznanilo s 

projektom. 

 
 



LIFE14 CAP/SI/000012 

 Sklop: Kazalniki uspešnosti 

Primer projekta: LIFE STRŽEN 
Prednostno področje Narava in biotska raznovrstnost 

 

 
 



LIFE14 CAP/SI/000012 

 Sklop: Kazalniki uspešnosti 

Primer projekta: LIFE STRŽEN 
Prednostno področje Narava in biotska raznovrstnost 
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VAJA (20 min) 

 

 Vsako omizje izbere 1 projektno idejo. 

 Na kratko (3 povedi) opišite projektno idejo. 

 Opredelite prednostno področje. 

 Napišite 3 pričakovane rezultate. 

 Vsaj enemu pričakovanemu rezultatu določite kazalnike učinkov. 
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