
    
 

Vabimo vas na usposabljanje 
 

Evalviranje projektov in merjenje njihovih učinkov,  
 

ki ga bo vodil  

Thomas Vogel, dolgoletni vodja programov pri HORIZONT3000  

 

Usposabljanje bo potekalo 6. in 7. julija 2020 v Predavalnici platforme SLOGA, Metelkova 

6, 1000 Ljubljana (II. nadstropje). 

 

 

Udeleženke in udeleženci usposabljanja se bodo na usposabljanju seznanili s konceptom 

evalvacije: čemu koristi, kaj vse potrebujemo za njeno uspešno izvedbo, kako merimo 

projektne učinke, kakšna je lahko cena evalvacije, kako pripraviti razpisne pogoje za izbor 

evalvatorja ter kako oceniti in ovrednotiti prispele ponudbe. Evalvacija projekta je v 

letošnjem letu postala tudi nujni sestavni del izvedbe projekta sofinanciranega s strani 

Ministrstva za zunanje zadeve (MZZ). 

Med usposabljanjem bomo posebno pozornost namenili evalviranju oz. merjenju učinkov na 

področjih globalnega učenja,ozaveščanja javnosti in mednarodnega razvojnega sodelovanja. 

Usposabljanje bo vodil Thomas Vogel, dolgoletni vodja programov pri avstrijski mreži 

nevladnih organizacij HORIZONT3000. Thomas Vogel za različne vladne in nevladne 

organizacije izvaja strokovna svetovanja ter usposabljanja na področjih mednarodnega 

razvojnega sodelovanja, mednarodne humanitarne pomoči, deloma tudi na področju 

ozaveščanja javnosti in globalnega učenja. Pred leti je Thomas v sodelovanju s platformo 

SLOGA že izvedel zelo uspešno ocenjeno usposabljanje za nevladne organizacije. 

Usposabljanje »Evalviranje projektov in merjenje njihovih učinkov« je namenjeno 

nevladnim organizacijam, predstavnikom različnih vladnih institucij in vsem ostalim, ki se 

kakorkoli ukvarjajo oz. se soočajo z izzivi na področju sodelovanja v različnih postopkih 

spremljanja in merjenja projektnih učinkov. Usposabljanje bo potekalo v angleškem jeziku. 

S podporo projekta Bridge 47 smo zagotovili, da bo usposabljanje lahko potekalo brezplačno. 

Vse zainteresirane pa prosimo, da se čim prej prijavite na tej povezavi, saj je število prostih 

mest omejeno. Usposabljanje bo potekalo v skladu s smernicami NIJZ glede preprečevanja 

prenosa okužb s COVID-19.  

Lepo vabljene_i! 

 

http://www.horizont3000.at/
https://www.1ka.si/a/291263


                                     

Projekt Bridge 47 sofinancirata Evropska unija 
in Ministrstvo za zunanje zadeve. 

 

 

Predvideni program usposabljanja 

  

Dan 1: 6 julij 2020 

Čas Tema Metodologija 

09:00 – 09:30 Uvod  Predstavitev trenerja in udeležencev 

 Pregled predvidenega programa 

 Prilagoditev programa glede na želje 

udeležencev  

09:30 – 10:45 Zakaj evalvacija? 

 

Kaj motivira organizacijo, da se odloči za 

evalvacijo? 

 Razprava in delo v skupinah 

10:45 – 11.00 Kaj potrebujemo za realizacijo 

evalvacije? 

 Predstavitev in razprava v skupini 

11:00 – 12:00 Kaj je projektni učinek? 

 

 Refleksija in razlaga projektnega učinka – 

delo na konkretnih primerih  

12:00 – 13:00 Kosilo 

13:00 – 14:00 Stroški evalvacije? Pregled in razlaga tipičnih stroškov pri evalvaciji 

ter načrtovanje proračuna evalvacije  

13:15 – 14:00 Kako pripravimo razpisne pogoje 

(ToR)  za evalvacijo? 

Skupinsko delo na pripravi ToR, ki bo temeljilo na 

primerih  

14:00 – 14:30 Kako ocenimo in ovrednotimo 

prispele ponudbe?  

Delo v skupinah – primerjava različnih 

konkretnih ponudb in njihovo ocenjevanje  

14:30 – 14:45 Odmor za kavo 

14:45 – 15:45 Posebnostievalviranja na 

področjih globalnega učenja in 

ozaveščanja javnosti 

Razprava v skupini o posebnih zahtevah področja 

globalnega učenja  

15:45 – 16:30 Vprašanja in odgovori  

 

 

Dan 2: 7. julij 2020 

Čas Tema Metodologija 

09:00 – 10:00 Poglabljanje in utrjevanje 

pridobljenega znanja na primerih 

 

10:00 – 10:20 Odmor za kavo 

10:20 – 11.00 Poglabljanje in utrjevanje 

pridobljenega znanja na primerih 

 

11.00 – 12.00 Vprašanja, odgovori in evalvacija 

usposabljanja 

 

12:00 – 13:00 Neformalno druženje in kosilo 

 


