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Na delavnici »Učinkovita in pravilna priprava letnih izvedbenih načrtov«, dne 15.6.2009, 
v Lenartu, je bilo udeleženih 28 predstavnikov iz 22 LAS, in 3 osebe iz MKGP. 
Izpolnjenih je bilo 18 vprašalnikov.  
 
 
EVALVACIJSKI VPRAŠALNIK 
 
 
 
S pomočjo vprašalnika želimo pridobiti Vaše mnenje o izvedbi delavnice >Učinkovita in 
pravilna priprava letnih izvedbenih načrtov<, dne 15.6.2009, Lenart. Hvala za Vaš čas! 
 
 
1. Se vam je zdel prostor srečanja primeren? 
 
 DA - 18 oseb 
 NE – 0 oseb 
 
 
2.   Kje naj v prihodnje izvajamo podobne aktivnosti (vaši predlogi)? 
 

• Primorska (Koper) ali v Ljubljani 
• na posameznih lokacijah LAS-ov (večkrat) 
• v okolici Ljubljane oz. centru Slovenije 
• na podobnih lokacijah 
• vedno na drugi lokaciji, da se LAS-i med seboj spoznajo (septembra oz. jeseni 

vabljeni l LAS MDD) 
• na takšnih lokacijah kot je bila ta lokacija 
• LAS Gorenjska Košarica 
• na podobnih lokacijah ( LAS Raznolikost podeželja) 
• po Sloveniji 
• LAS Srce 
• vseeno, samo, da je pri LAS-ih v Sloveniji 
• pri LAS-ih ali na Gorenjskem 
• v Smelt-u 
• nekje, kjer je prostor večji, bolj zračen in ima naravno svetlobo 
• v prostoru z možnostjo naravne svetlobe 
• nekje, kjer je večji prostor 
• bolj primeren bi bil večji prostor 
• v bolje ozvočeni dvorani in tam, kjer bi bil celoten zaslon bolj viden 

 
 

3. Se Vam je zdelo delovno srečanje, na katerem ste bili prisotni, koristno? 
 
 DA – 18 oseb 

NE – 0 oseb 
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4. Ali je delavnica odgovorila na večino Vaših vprašanj in potreb, ki ste jih imeli 
preden ste se udeležili delavnice? 

 
 na nobeno          1 2 3         4 5          na vsa  

 
 

1 2 3 4 5 ni odgovora 
0 1 6 10 1 0 

 
 
5. Na katera vprašanja / težave ste dobili premalo odgovorov in informacij? 
 

• vprašanja v zvezi z financiranjem projektov 
• razumevanje indikatorjev učinkov 
• vprašanja v zvezi s sofinanciranjem projektov 
• razmejitev ciljev – rezultata – indikatorjev 
• vprašanja glede indikatorjev 
• ugotovili so, da imajo vsi LAS-i podobne probleme 
• Kako je z LIN, če se zmanjša procent sofinanciranja in kaj s preostankom teh 

sredstev? Ali se lahko ta sredstva dodajo h kakšnemu drugemu pogoju, ki je že v 
LIN? 

• sofinancirane stroške bi bilo potrebno bolj razdeliti v posamezne kategorije 
sofinanciranja 

• projekti sodelovanja, profitnost oz. neporofitnost 
• v zvezi z priloženimi dokumenti ob zahtevku za povračilo stroškov, pisarna Leader oz. 

zaposleni bi moral poznati tudi zakon o računovodstvu, saj zahtevajo dokumente, ki 
jih ni možno predložiti (npr. originalni račun, ki mora imeti žig in podpis, ki ga države 
EU nimajo 

• večina rešenih vprašanj 
• ker smo na začetku (odločbe šele dobimo), je bilo vse ok 
 
 

6. Ali ste imeli dovolj priložnosti za podajanje predlogov in pobud? 
 
 

nobenih         1  2 3 4 5          veliko 
 
 
 

1 2 3 4 5 ni odgovora 
0 1 1 10 6 0 
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7. OCENA POSAMEZNIH TOČK PROGRAMA 
 
I. Praktično delo v skupini 

 
zelo nekoristno         1  2 3 4 5          zelo koristno 
 
 

 
 

II. Predstavitev rezultatov dela v skupini 
 

zelo nekoristno         1  2 3 4 5          zelo koristno 
 
 

 
 

III. Program gostitelja – ogled na terenu 
 

zelo nekoristno           1  2 3 4 5          zelo koristno 
 
 

 
 
 
8. Splošna ocena izvedbe dogodka 
 

slabo           1  2 3 4 5          odlično 
 
 

 
 
9. Kaj bi želeli, da bi bilo izvedeno bolje? 
 

• več odgovorov na konkretne probleme 
• pri delu v skupinah bi moralo biti več dialoga in ne monologa 
• več konkretnih odgovorov 
• praktični primeri LIN oz. projektov 
• več časa za praktični del 
• prekratka izvedba, glede na zastavljen program 

 
 
 

1 2 3 4 5 ni odgovora 
0 0 2 7 9 0 

1 2 3 4 5 ni odgovora 
 1 2 7 6 2 

1 2 3 4 5 ni odgovora 
0 0 0 2 7 9 

1 2 3 4 5 ni odgovora 
0 0 1 7 10 0 
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10. Ali se vam je takšna oblika dela (delo po skupinah) zdela primerna? 
 

zelo neprimerna           1  2 3 4 5          zelo primerna 
 

1 2 3 4 5 ni odgovora 
0 0 0 7 11 0 

 
 
 
11. Katera oblika se Vam zdi najprimernejša za prihodnje delo? 
 

□ frontalna predstavitev, 0 oseb 
□ delo po skupinah,  13 oseb 
□ okrogla miza,   5 oseb 
□ posterska predstavitev, 0 oseb 
□ drugo:  / 

 
 
12. Kakšnih aktivnosti si želite v prihodnje? 
 

• konkretne aktivnosti, ki se izvajajo na LAS-ih 
• še več takšnih delavnic 
• praktični primeri in konkretne rešitve 
• predstavitev primerov dobrih praks – pravilno/zgledno narejeni projekti v LIN-u 
• podobne dogodke usposabljanj 
• podobna srečanja 
• več delavnic LIN, zahtevkov, poročil 
• priprava zahtevkov 
• še več podobnih aktivnosti, ker se lažje pride do zaključkov in rešitev določenih 

problemov 
• takšne delavnice, usmerjene v reševanje konkretnih problemov, ki jih imamo LAS-i z 

zvezi z vodenjem aktivnosti. Morda letna publikacija KMGP o rezultatih projektov 
Leader? Ko bo zaposlenim v Leader pisarni čas to dopuščal, predlagam delovna 
srečanja: zaposleni v Leader pisarni + LAS na sami lokaciji LAS. Namen: večja 
seznanitev in poznavanje dela, rezultatov, itd. Posamezni LAS, pogovor o stanju in 
ev. dilemah, izboljšanje dela LAS in komunikacije z MKGP (ta je tudi vsem zdaj 
vredu). Morda aktivnosti (predstavniki, primeri dobrih praks) v zvezi s trajnostnim 
razvojem podeželja in vloge LAS-ov pri tem (navezava na projekte, ki bi morali imeti 
trajne učinke na razvoj podeželja), jasna opredelitev vloge LAS-a.  
Vabljeni na Koroško! Če se še kaj spomnim, sporočim po mailu! Čestitke za 
delavnico! – M. Praznik 

 
 
13. Druge pripombe in komentarji 
 

• predstavniki Leader pisarne bi moralli imeti več izkušenj s praksami, ki se izvajajo v 
LAS-ih 

• Pohvalno, da so tovrstna delovna srečanja na različnih lokacijah po državi! Krepi se 
komunikacija med LAS-i in LAS-i ter MKGP. 

• LIN in zahtevek bi morala biti v obliki, ki bi sama izračunavala vsote , procente itd. 
• Delavnica in sprejem LAS OVTAR je bila odlična! Takšna srečanja potrebujemo!  
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Hvala za sodelovanje! 
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