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DNEVNI RED NOVINARSKE 
KONFERENCE

1.PREDSTAVITEV SLOVENSKEGA DRUŠTVA 
EVALVATORJEV 

(mag. Bojan Radej, predsednik SDE)

2.PREDSTAVITEV SKUPNE POBUDE VLADI 
(dr. Mojca Golobič, Urbanistični inštitut RS)

3.PROBLEMATIKA VREDNOTENJA JAVNIH 
UČINKOV.

4. Primere bosta podala dr. Darko Štrajn (Pedagoški 
inštitut, Ljubljana) za področje šolstva, ter Jože Kos 

Grabar (ZUM urbanizem, planiranje, projektiranje 
d.o.o. Maribor) za področje prostora.
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SLOVENSKO DRUŠTVO EVALVATORJEV
je civilna platforma neodvisnih strokovnjakov s širokim profilom

za doseganje sinergijskih učinkov vrednotenja za napredek  skupnosti (Statut
SDE, 1. člen, tč. 2). SDE je član evropske mreže nacionalnih evalvacijskih

društev in opazovalec v Evropski evalvacijski zvezi.

Poslanstvo SDE (iz Utanovne izjave):
Izhajamo iz nezadostnosti sedanjih praks vrednotenja

javnih učinkov političnih ukrepov v EU. Potreben je nov
pristop, ki bo zmožen zajeti nezdružljive vidike kompleksne

družbene stvarnosti, saj živimo v času, ko nihče posamično dogajanj ne
zna celovito in nevtralno opisati, kolektivno pa se v razlagah tega, kar vidimo, 

sistematično razhajamo. To pomeni, da je treba enako upoštevati povsem 
različne stvari, a obenem tudi iste pojave vrednoti različno 'od blizu

in daleč' - za posameznico in za skupnost. Vse večja kompleksnost
razvojnih teženj predstavlja izziv vrednotenju, predvsem kako

prispevati k družbeni in osebni blaginji konsistentno, torej
racionalno in demokratično. Šele tako bo

vrednotenje politično relevantno, ne da bi bilo politično
uporabljeno šele, ko bo evalvator znal diagnosticirati naravo

konfliktov o blaginji, predvsem razločiti med konflikti, izvirajočimi
iz enostranskosti v družbi od konfliktov povezanih s kompleksno naravo

sveta. Izzivi vrednotenja politik torej ni razrešiti konflikt med neprevedljivimi 
izrazi družbene stvarnosti, ampak temeljna ekonomsko-kulturna izbira 

med enostransko in pluralno vizijo sveta.

Osebna izkaznica SDE:
Ustanovitev: 7. januar 2008,v prostorih 

Inštituta za ekonomska raziskovanja. Naslov SDE: 
Kardeljeva ploščad 17, (c/o IER), 1000 Ljubljana; 

sdeval@siol.net; http://www.sdeval.si/
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