Zaključno evalvacijsko poročilo
Zagovorniki okolja – Za podnebje
Pred vami je zaključno evalvacijsko poročilo projekta Zagovorniki okolja – Za podnebje.
Izvajalci projekta ocenjujemo da smo, na podlagi rezultatov vprašalnikov in doseženih kazalnikov,
prikazanih spodaj, uspešno izvedli zastavljeni projekt. Izjemno velik vpliv na časovno izvedbo predvidenih
aktivnosti v projektu je imela epidemija COVID-19. Zaradi krize smo bili na PIC prisiljeni odpustiti osebe, ki
so bile zaposlene na projektu, nismo mogli izvesti predvidenih dogodkov v živo in tudi vsebinske dejavnosti
so se zaradi izpada dela premaknile v kasnejše mesece v okviru projekta, kot sprva načrtovano.
Izvajanje projekta smo spremljali tudi v okviru projektnega sveta, ki smo ga sestavljali: Aljoša Petek, Senka
Šifkovič Vrbica, Katarina Bervar Sternad, Barbara Kvac, Tjaša Pogačar in Maša Kovič-Dine, pridružili so se
nam še, kot zunanji strokovnjaki, Jurij Stritih, Vesna Kolar-Planinšič in Barbara na koncu pa se nam je v
okviru dejavnosti A4 pridružila tudi Margita Žaberl, izdelovalka poročil o vplivih na okolje. V času projekta
smo se redno srečevali in skupaj načrtovali izvajanje projekta.

1. Kazalniki
V okviru projekta smo dosegli vse predvidene projektne kazalnike z izjemo števila prejetih vprašanj v
okviru Zelene svetovalnice.
Pregled doseganja kazalnikov je razviden v spodnji tabeli:

2. Kazalniki napredka projekta
Dosežena
vrednost

Oznaka
sklopa

248

A1.2

30 / 04 / 2021

1

1

A2.2

31 / 01 / 2020

20

21

A2.3

30 / 04 / 2021

1

1

A3.1

31 / 03 / 2021

1

1

A3.2

31 / 03 / 2021

1

1

A3.3

31 / 03 / 2021

1

1

A3.4

31 / 03 / 2021

1

1

A4.1

31 / 03 /2021

Naziv kazalnika (po potrebi dodajte vrstice)

Ciljna
vrednost

Število izvedenih svetovanj (povprečno 8 na mesec)

150

Na spletni strani ZO objavljena vsebina o pravni
ureditvi podnebnih sprememb
Število objavljenih tipiziranih pogostih vprašanj in
odgovorov
Izdelava primerjalno pravne analize
Oblikovanje smernic za izvajanje celovitih presoj
vplivov na podnebje
Oblikovanje priporočil za izboljšanje presoj CPVO
glede vplivov na podnebje za RS
Oblikovanje priporočil za izboljšanje presoj CPVO
glede vplivov na podnebje za Evropsko komisijo (EK)
Izdelava primerjalno pravne analize

Datum izvedbe

Oblikovanje smernic za izvajanje PVO glede vplivov
na podnebje
Oblikovanje priporočil za izboljšanje PVO glede
vplivov na podnebje za RS
Oblikovanje priporočil za izboljšanje presoj PVO
glede presoje vplivov na podnebje za Evropsko
komisijo
Izdelava spletnega orodja/vprašalnika za hitro
strateško presojo vplivov odločitve na podnebje

1

1

A4.2

15 / 04 / 2021

1

1

A4.3

15 / 04 / 2021

1

1

A4.4

15 / 04 / 2021

1

1

A5.1

30 / 04 / 2021

Izvedba seminarja o CPVO in PVO za NVO

1

1

A6.1

30 / 12 / 2019

Število usposobljenih NVO za sodelovanje v CPVO in
PVO

15

15

A6.1

30 / 12 / 2019

Pripravljeno gradivo o CPVO in PVO

1

1

A6.1

30 / 12 / 2019

2

2

A7.1

22 / 04 / 2021

80

246

A7.1

22 / 04 / 2021

1

1

A7.1

17 /03 / 2021

30

49

A7.1

17 /03 / 2021

1

1

A7.2

18 / 12 / 2020

3

3

A7.3

30 / 04 / 2021

3

14

A8.1

04 /02 / 2021

Končno evalvacijsko poročilo

1

1

B2

20 / 05 /2021

Priprava komunikacijskega načrta

1

1

C1

31 / 12 / 2019

Število sporočil poslanih za promocijo rezultatov
projekta

20

20

C2

20 / 05 / 2021

Število naslovnikov poslanih sporočil o projektnih
produktih (rezultatih)

1500

2664

C2

20 / 05 / 2021

20

34

C3

30 /04 / 2021

300

1055

C4

30 / 04 / 2021

530

779

C4

30 / 04 / 2021

Izvedene delavnice o podnebnih spremembah za
študente prava
Število udeleženih študentov na delavnici o podnebnih
spremembah (povprečno 40 na dogodek)
Izvedeno usposabljanje o podnebnih spremembah in
varstvu okolja za pravnike
Število udeleženih pravnikov na usposabljanju o
podnebnih spremembah in varstvu okolja
Prijavljen prispevek podnebnih spremembah in varstvu
okolja za Dneve slovenskih pravnikov
Priprava člankov o podnebnih spremembah in varstvu
okolja v Pravni praksi
Spremljanje in odzivanje na predloge podnebnih
strateških načrtov in predpisov

Nove vsebine/novice na spletni strani Zagovornikov
okolja
Število obiskov na spletni strani Zagovorniki okolja v
povprečju na mesec
Število všečkov na Facebook strani Zagovorniki okolja
(ob prijavi 338)
Vmesno projektno poročilo

3

3

D1

3 / 11 /2020

Končno projektno poročilo

1

1

D2

20 / 05 / 2021

Usposabljanje za upravljanje spletne strani in FB

1

1

D3

30 / 12 / 2019

Dokončanje spletne strani PIC

1

1

D4

31 / 01 / 2019

2. Vprašalniki o zadovoljstvu in uporabnosti
V okviru projekta Zagovorniki okolja – Za podnebje smo, predvsem ob zaključku projekta, preko spletnih
vprašalnikov preverili zadovoljstvo uporabnikov :
1. z dogodkom Podnebne spremembe skozi pravo 2;
2. z odgovori v okviru Zelene svetovalnice;
3. z vsebinami na spletni stran zagovorniki-okolja.si;
4. s Hitrim podnebnim testom.
Rezultati vseh vprašalnikov so pozitivni zato ocenjujemo, da so uporabniki z našimi storitvami, ki so tudi
del projekta Zagovorniki okolja – Za podnebje, v celoti gledano zelo zadovoljni ali zadovoljni. Rezultati
vprašalnikov so podrobneje predstavljeni po posameznem vprašalniku spodaj.
2.1. Analiza vprašalnika - Podnebne spremembe skozi pravo 2
Prazen vprašalnik, celotni rezultati vprašalnika o zadovoljstvu z dogodkom Podnebne spremembe skozi
pravo 2 in izoblikovane grafe v programu 1ka prilagamo v prilogah B2.2., B2.3. in B2.4..
Prejeli smo 11 veljavnih odgovorov na vprašalnik, ki smo ga posredovali vsem prijavljenim na dogodek.
Gledano v celoti, je bilo z dogodkom Zelo zadovoljnih 9 anketirancev, 1 je bil zadovoljen, 1 pa srednje
zadovoljen, kar kaže na uspešnost dogodka.
Prav tako so bili vsi anketiranci zadovoljni ali zelo zadovoljni z vsebino dogodka, z možnostjo zastavljanja
vprašanj, z dolžino dogodka, z uro izvedbe dogodka, z govorkami in govorci, z dolžino predavanj ter z
organizacijo dogodka, z izjemo enega anketiranca, ki je bil srednje zadovoljen z vsebino dogodka.
Med predlogi za izboljšanje dogodka je možnost interaktivnih programov za zastavljanje vprašanj in
podajanje mnenj med dogodkom.
2.2. Analiza vprašalnika – Zelena svetovalnica
Prazen vprašalnik, celotni rezultati vprašalnika o zadovoljstvu z Zeleno svetovalnico in izoblikovane grafe
v programu 1ka prilagamo v prilogah B2.5., B2.6. in B2.7..
Prejeli smo 6 veljavnih odgovorov na vprašalnik, ki smo ga posredovali 20 naključnim uporabnicam in
uporabnikom Zelene svetovalnice. Gledano v celoti, so bili z Zeleno svetovalnico zelo zadovoljni 3je
uporabniki, zadovoljni pa 3je; nihče ni bil z odgovorom nezadovoljen.
Prav tako so bili vsi anketiranci zadovoljni s strokovnostjo, uporabnostjo, dolžino, hitrostjo, brezplačnostjo
in tehnično izvedbo svetovanja. Izjemo predstavlja le en anketiranec, ki je bil srednje zadovoljen z
uporabnostjo odgovora.
5 od 6 anketirancev izrazilo, da bodo še kdaj uporabili Zeleno svetovalnico, če bodo potrebovali nasvet.

2 od 6 bi bila pripravljena za storitev svetovalnice plačati, večina (4 od 6) pa bi v primeru plačljivosti morala
dobro razmisliti, ali bi uporabila Zeleno svetovalnico.
Uporabniki so pohvalili strokovnost, hitrost in samo možnost, da tovrstna storitev obstaja. Noben
uporabnik ni navedel konkretne stvari, ki bi ga pri svetovanju zmotila.
2.3. Analiza vprašalnika – spletne vsebine na zagovorniki-okolja.si
Prazen vprašalnik, celotni rezultati vprašalnika o zadovoljstvu z vsebinami na spletni strani zagovornikiokolja.si in izoblikovane grafe v programu 1ka prilagamo v prilogah B2.8., B2.9. in B2.10..
Prejeli smo 8 veljavnih odgovorov na vprašalnik, ki smo ga posredovali nevladnim organizacijam v okviru
mreže Plan B za Slovenijo (38 nvo) in izven mreže, s katerimi smo sodelovali v preteklosti. Gledano v celoti,
je bilo 5 anketirancev mnenja, da so vsebine zelo uporabne, 1 pa, da so uporabne. Nihče ni bil mnenja, da
so vsebine neuporabne.
Prav tako so bili anketiranci zelo zadovoljni ali zadovoljni s predstavitvijo pravne ureditve s področja
podnebnih sprememb (Za podnebje), s predstavitvijo možnosti vključevanja v postopke s področja varstva
okolja in prostorskega urejanja (Postopki), s predstavitvijo sodne prakse s področij varstva okolja in
urejanja prostora (Pravna sredstva in sodna praksa), s pogostimi vprašanji in odgovori v okviru Zelene
svetovalnice (Pogosta vprašanja in odgovori) in z e-knjižnico s prispevki in gradivi s področja pravnega
varstva okolja, narave in okolja (E-knjižnica). Po 1 uporabnik je bil srednje zadovoljen s stranmi Za
podnebje in E-knjižnico, 2 uporabnika pa sta bila srednje zadovoljna s predstavitvijo sodne prakse (Pravna
sredstva in sodna praksa).
Večina anketirancev (6) je v preteklosti že uporabljala našo spletno stran, 5 jih meni, da bodo vsebine
uporabljali tudi v prihodnosti.
Med najbolj pozitivnimi so uporabniki izpostavljali podstran 'Postopki' ter praktične vsebine na strani.
Med možnimi izboljšavami ni bilo bistvenih predlogov.
2.4. Analiza vprašalnika – Hitri podnebni test
Prazen vprašalnik, celotni rezultati vprašalnika o zadovoljstvu s Hitrim podnebnim testom in izoblikovane
grafe v programu 1ka prilagamo v prilogah B2.11., B2.12. in B2.13..
Prejeli smo 6 veljavnih odgovorov na vprašalnik, ki smo ga posredovali 20 predstavnikom
študentk/študentov prava, zaposlenim v javnem sektorju, zaposlenim v nevladnem sektorju ter
učiteljicam/učiteljem ter profesoricam/profesorjem. Gledano v celoti, je bilo največ anketirancev mnenja,
da je Hitri podnebni test uporabe, 2 sta bila mnenja da je srednje uporaben in eden mnenja, da je zelo
uporaben.

Nadalje je 5 anketirancev mnenja, da je test dobra možnost za ozaveščanje oseb, ki se odločajo o
posegu/ukrepu, ki bo imel vpliv na podnebje, en anketiranec pa je mnenja, da je možnost ozaveščanja
slaba. Preprostost uporabe testa so vsi anketiranci ocenili kot odlično ali zelo dobro. Vsebinski obseg testa
so 4 anketiranci ocenili kot zelo dobrega, 2 pa kot srednje dobrega. Izgled testa je večina, 3 anketiranci,
ocenila kot srednje dobrega, 2 kot zelo dobrega in 1 kot odličnega.
Uporabniki so podali tudi več konkretnih pomislekov glede izboljšanja testa, kot je prioritetna obravnava
nekaterih podnebnih dejavnikov/vprašanj, bojazen, da izpolnjevalci testa ne bodo objektivni, vključitev
kmetijskih zemljišč v test in podobno.
Pripravil: Aljoša Petek

