
NAČRTOVANJE PROJEKTA

USPOSABLJANJE LOKALNE AKCIJSKE 

SKUPINE JABOLKO

Selnica ob Dravi, 30.3. in 3.4.2009
Sonja Gavez



NAČRTOVANJE PROJEKTA 
Problemska analiza

• Ključnega pomena 

• Konsenz med deležniki (kaj je ključni 
problem)

• Konsenz med deležniki (kaj je ključni 
problem)

• Skozi razvojni proces spremeniti 
negativno situacijo v pozitivno

• Problemsko drevo (negativno stanje        
pozitivno stanje)



NAČRTOVANJE PROJEKTA 
Problemsko drevo

Posledica 2.1Posledica 1.2Posledica 1.1

Posledica2Posledica1

posledice
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NAČRTOVANJE PROJEKTA 
Cilji, rezultati, aktivnosti

• Namen projekta - predvidene razmere po zaključku 
projekta v smislu koristi, ki so rezultat sprememb v znanju 
in obnašanju. Dosežemo ga z izvajanjem projekta in je 
merljiv takoj po zaključku projekta.

• Globalni cilji - so splošni, razvojni cilji ali cilji politik, h 
katerim projekt lahko le prispeva, kažejo izboljšanje katerim projekt lahko le prispeva, kažejo izboljšanje 
socialno ekonomskih razmer v skladu z zaznanimi 
razvojnimi potrebami ciljne populacije na daljši rok,    
vendar pa jih samo s tem projektom ne moremo doseči.

• Rezultati – proizvodi, storitve, kompetence, zmogljivosti.

• Aktivnosti - vodijo do načrtovanih rezultatov, prispevajo k  
doseganju namena projekta in h globalnim ciljem.



1. Vsebina cilja              

Kaj je potrebno doseči?

2. Obseg cilja

NAČRTOVANJE PROJEKTA
Tri dimenzije ciljev

2. Obseg cilja

V kakšni meri je potrebno doseči cilj?

3. Čas za doseganje cilja

Kdaj oz. do kdaj je potrebno cilj doseči?



SMART

Specific (specifičen)
Measurable (merljiv)
Achievable (dosegljiv)

NAČRTOVANJE PROJEKTA 
Cilji

Koraki:

• Identifikacija potreb/problemov
• Preoblikovanje problemov v 

cilje
• Določitev hierahije ciljev

Realistic (realen)
Timed (časovno opredeljen)

Projekt ima en sam namen.

Če lahko določimo več 
namenov, je smiselno

projekt razdeliti
na več projektov

• Predstavitev v matriki logičnega 
okvira

Metode:

Problemska analiza - Problemsko drevo 

Drevo ciljev



NAČRTOVANJE PROJEKTA 

Dolgoročni 
cilj 2

Dolgoročni 
cilj 1 

vplivi

Drevo ciljev

Drevo ciljev ponazarja aktivnosti, ki jih je treba izvesti za rešitev problema

NAMEN 
PROJEKTA

Rezultat 1 Rezultat 2 Rezultat 3

vložki

Aktivnost 1.1 Aktivnost 1.2 Aktivnost 2 Aktivnost 3



NAČRTOVANJE PROJEKTA
Rezultati – KAJ?

Kaj želimo s projektom doseči ?

• Rezultati  predstavljajo izdelke, s • Rezultati  predstavljajo izdelke, s 
katerimi uresničujemo poseben 
cilj/namen

• Z rezultati prispevamo k doseganju 
posebnga cilja/namena



NAČRTOVANJE PROJEKTA
Aktivnosti

KAJ, KJE, KDAJ, KAKO ?
• Način za doseganje rezultatov in ciljev projekta

• Načrt aktivnosti najbolj viden del projekta

• Aktivnost je sestavljena iz množice med seboj 
povezanih opravil in nalog

Najpomembnejši pri načrtovanju aktivnosti je čas. Enako pomembni so tudi finančni, 

človeški in materialni viri, vendar pa lahko pri izvajanju aktivnosti pride do največjih 

težav prav zaradi napačno načrtovanega časa. Aktivnosti so običajno povezane in 

zamuda pri eni lahko ovira sinergijo celotnega projekta



• Katere kadre potrebujemo za izpolnitev 
posameznih nalog?

• Katere zunanje partnerje potrebujemo za 
izvedbo nalog?

NAČRTOVANJE PROJEKTA
Viri

izvedbo nalog?
• Kateri stroški nastanejo za izvedbo projekta?
• Kateri so upravičeni stroški?
• Proračun projekta mora biti realističen in 

uravnotežen.



LOGIČNI OKVIR

– Najprimernejša metoda načrtovanja 

– Orodje za načrtovanje, spremljanje (monitoring) in 
vrednotenje (evaluation) 

– Omogoča jasno, usmerjeno razmišljanje pri oblikovanju 
ciljev, o načinih za doseganje ciljev

– Opozarja na dejavnike, ki vplivajo na uspeh ali neuspeh 
projekta



LOGIČNI OKVIR PROJEKTA

Logični okvir poda informacije o ključnih 
sestavinah projekta na jasen, zgoščen, logičen 

in sistematičen način in pove

– Kaj želimo doseči s projektom
– Katere aktivnosti bomo izvedli, da bomo dosegli cilje projekta
– Kateri inputi (sredstva) so potrebni
– Kakšne težave se lahko pojavijo in vplivajo na uspešnost 

izvedbe
– Kako bomo merili napredek in uspešnost projekta



LOGIČNI OKVIR PROJEKTA

Izpolnjevanje matrike logičnega okvira
je prvi korak pri pripravi

projektne prijave

Logični okvir pripravimo na eni ali največ 
dveh straneh, saj njegov namen ni 

prikazati vseh prodrobnosti, je 
preprosto primeren, logični povzetek 

ključnih dejavnikov projekta



Logika Indikatorji Sredstva
za 

Predpostavke/
tveganja

LOGIČNI OKVIR PROJEKTA 
Izpolnjevanje matrike

intervencije za 
verifikacijo

tveganja

Globalni cilji

Posebni
cilj/Namen

Rezultati

Aktivnosti Vložki/

sredstva



Ne lotite se izpolnjevanja logičnega okvira v zadnjem trenutku, 
temveč že takrat, ko začnete načrtovati projekt. 

Narediti problemsko drevo. Pretvorite problem v posebni cilj  / 

Ne lotite se izpolnjevanja logičnega okvira v zadnjem trenutku, 
temveč že takrat, ko začnete načrtovati projekt. 

Narediti problemsko drevo. Pretvorite problem v posebni cilj  / 

LOGIČNI OKVIR

ŠE NEKAJ NASVETOV

Narediti problemsko drevo. Pretvorite problem v posebni cilj  / 
namen – pomaga razjasniti globalne cilje, rezultate in 
aktivnosti vašega projekta.

Težko je že prvič narediti dober logični okvir, ki ne zahteva 
popravkov. Zato preverjajte, popravljajte, dokler ne bo logični 
okvir res logičen.

Narediti problemsko drevo. Pretvorite problem v posebni cilj  / 
namen – pomaga razjasniti globalne cilje, rezultate in 
aktivnosti vašega projekta.

Težko je že prvič narediti dober logični okvir, ki ne zahteva 
popravkov. Zato preverjajte, popravljajte, dokler ne bo logični 
okvir res logičen.



LOGIČNI OKVIR - PREVERJANJE

Ko smo dokončali logični okvir, še enkrat 
preverimo:

• Ali vložena sredstva in aktivnosti jasno vodijo k • Ali vložena sredstva in aktivnosti jasno vodijo k 
doseganju načrtovanih rezultatov in ciljev?

• Ali indikatorji in sredstva preverjanja učinkovito merijo 
napredek projekta?

• Ali so predpostavke za tveganje logične, upravičene?
• Ali je projektno osebje predano projektnim ciljem, ali se 

jim zdijo realni in dosegljivi?
• Ali so potrebne še kakšne spremembe v projektu?



GLOBALNI CILJI

POSEBNI 

CILJ/NAMEN

POTEM projekt prispeva h 

globalnim ciljem

ČE je dosežen posebni cilj 

in predvidevanja prava

POTEMČE

POTEM bomo dosegli 

posebni cilj

LOGIČNI OKVIR - PREVERJANJE
Vertikalna logika

REZULTATI

AKTIVNOSTI
ČE so aktivnosti izvedene 

in predvidevanja prava

POTEM aktivnosti 

prispevajo k doseganju 

rezultatov?

ČE so rezultati 

doseženi in 

predvidevanja prava

ČE so sredstva 

zagotovljena in 

izpolnjeni predpogoji

SREDSTVA

POTEM lahko 

izvedmo aktivnosti

PREDPOGOJI



LOGIČNI OKVIR - PREVERJANJE
Horizontalna logika

.Logika

intervencije

Indikatorji Sredstva za 
verifikacijo

Predpostavke/
tveganja

Globalni 
cilji

impact

Namen/

Posebni cilj

result

Za merjenje doseganja 
rezultatov, posebnega cilja 

in globalnih ciljev je 
potrebno določiti ustrezne 

indikatorje, sredstva za 
verifikacijo  ter predvideti 

tveganja

Rezultati output

Aktivnosti Vložki/

sredstva

Je bistvena za preverjanje projekta.  
V procesu določanja indikatorjev je 
nujno ponovno preveriti primernost 

in kakovost ciljev (so jasni, dovolj natančni,.. )
Ne pozabite – cilji morajo biti S.M.A.R.T


