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Nina Arnuš

V zadnjem času so zgod-
be navdiha to, da ljudje tudi 
v majhni skupnosti, kot je 
Škofja Loka, v zelo krat-
kem času stopimo skupaj. V 
pičlih dveh dneh smo zbra-
li več kot 10 m3 pomoči v 
materialu za ljudi, ki so pre-
ganjani s svojih domov in 
so pustili vse za seboj, da bi 
zase in za svoje otroke našli 
lepšo prihodnost. 

Poznate zgodbo Logarske 
doline? Tam so se domači-
ni uprli brezglavemu izko-
riščanju naravnih danosti. 
Lastniki zemljišč so ustva-
rili skupnost in krajinski 
park, kjer lahko obiskovalci 
in domačini uživajo, hkrati 
pa ohranjajo naravo. (www.
logarska-dolina.si)

Ste že kdaj slišali za orga-
nizacijo z zanimivim ime-
nom CAAP? Gre za Center 
avtonomne in alternativne 

kulture, ki deluje v Maribo-
ru. V zadnjem času jim je 
uspelo vzpostaviti Tkalko – 
prostor srečevanja in sode-
lovanja, kjer delujejo zad-
ruge, iniciative, co-working 
center, poleg tega so prido-
bili naziv najboljšega ponu-
dnika prostorov podjetni-
škega sodelovanja v Slove-
niji. Nanje se obračajo tudi 
ljudje, ki vidijo prednost v 
sodelovanju in so v proce-
su ustanavljanja zadrug, ki 

delujejo na različnih podro-
čjih; npr. zadruga vinarjev. 
(FB: centercaap)

Ali veste, kako v Švici rešu-
jejo stanovanjski problem? S 
stanovanjskimi zadrugami. 
To pomeni, da kot stanova-
lec vstopaš v skupnost, kjer 
se je treba dogovoriti, kako se 
bo uporabljal skupni prostor, 
ki je lahko namenjen otroški 
zabavi ali skupinski vadbi. 
To pomeni, da si deliš pralne 
in sušilne stroje, se pri njih 

srečuješ in si tudi deliš stroš-
ke. To pomeni, da je stanova-
nje, v katerem si, prilagojeno 
tvojim trenutnim potrebam, 
ko se te spremene, zamen-
jaš stanovanje. To pa je mal-
ce drugačna realnost kot v 
naših blokih oziroma nasel-
jih, kajne? (stanovanjskekoo-
perative.si)

Veste, kaj je skupno vsem 
tem zgodbam? Inicirali so 
jih posamezniki oziroma 

majhne skupine ljudi. Na 
stičišču Grozd vas potrebu-
jemo, da lahko skupaj sode-
lujemo in spreminjamo na 
bolje. In kot je rekla antro-
pologinja Margaret Mead: 
»Ne dvomite o tem, da lahko 
majhna skupina razmišlju-
jočih in predanih državlja-
nov spremeni svet; pravzap-
rav je to edini možni način 
spreminjanja sveta.«

Ali si upate?

Stičišče: kraj, prostor, kjer se kaj stika
Stičišče. Tako težka beseda, da bi jo lahko uvrstili v vadnico za izgovorjavo. Vendar veliko pove. Stičišče je kraj, prostor, kjer se kaj stika (SSKJ). Tak prostor 
želimo ustvarjati tudi na Grozdu za gorenjska društva in druge nevladne organizacije. Navdihujejo nas zgodbe skupnosti, ki so uspele kaj ustvariti. 

Nina Arnuš

Tabor smo organizirali po 
načelu lokalnega partners-
tva, saj smo na pobudo sti-
čišča Grozd povezali zavod 
Voluntariat, ki je s svojo glo-
balno mrežo priskrbel pro-
stovoljce, Kajak kanu klub 
Bohinj (glavni organizator 
prvenstva), Turistično druš-
tvo Bohinj ter Turistično 
organizacijo Bohinj.

Na prostovoljski tabor je 
prispelo deset prostovolj-
cev iz Švice, Srbije, Ukraji-
ne, Španije, Češke ter Juž-
ne Koreje. Prvi dan smo jih 

seznanili med seboj, zgradi-
li ekipo in jih spoznali z oko-
lico. Nato so vsak dan poma-
gali na prvenstvu predvsem 
pri organizacijskih zadevah 
in usmerjanju tekmovalcev 
ter navijačev. Nekateri so 
pomagali tudi pri komuni-
kaciji z javnostjo ter pripra-
vi materialov za medije ter 
družbena omrežja.

Popoldneve so prostovo-
ljci izkoristili za raziskovan-
je Bohinja. Tako so se odpra-
vili na Vogel, šli so si ogle-
dat slap Savica, naredili pla-
ninski izlet v korita Mostni-
ce ter šli raftat od Ribčevega 

Laza do Bohinjske Bistrice. 
Po mojem mnenju so izkori-
stili celotno ponudbo Bohin-
ja, in ker so se imeli tako lepo, 
bodo zagotovo razširili glas o 
lepotah (in dobrotah) tudi 
svojim prijateljem.

Tabor je vodil Franci 
Habjan, ki sicer prihaja iz 
Logatca, izkušnje s prosto-
voljskim delom pa si nabi-
ra z delom s psom reševal-
cem ter izvedbo večdnevnih 
športnih avantur.

Prostovoljski tabor na evropskem prvenstvu v bohinju
Od 1. do 5. julija je v Bohinju potekalo evropsko prvenstvo v kajakaškem maratonu. K izvedbi prvenstva so pripomogli tudi mednarodni prostovoljci.

Ali prihodnje leto organizirate večji 
dogodek in bi želeli pomoč mednarodnih 
prostovoljcev?
Na stičišču vam nudimo podporo pri 
iskanju prostovoljcev in izvedbi tabora.

Izjave udeležencev:
Jure Sodja,  
vodja evropskega prvenstva

»Jaz prostovoljske tabore vidim kot možnost in predvsem 
priložnost. Organizatorji evropskega prvenstva smo se s par-
tnerji dogovorili, da ponudimo možnost. 
Želeli smo gostiti mednarodne prostovoljce, ki bi lahko uživali 
v lepotah Bohinja, doživeli krasno izkušnjo in s svojim delom 
pomagati tudi nam. Tako je nastala priložnost za pridružitev k 
naši ekipi. Skupina desetih mladih oseb je zagrabila priložnost 
in upam, da je preživela deset super dni. 
Za nas je tabor pomenil nekaj stroškov, vendar so tudi fantje in 
dekleta dali precej ur dela, dobre volje in ekipnega duha v kva-
litetno izvedeno evropsko prvenstvo v kajaku. Odlično je tudi 
to, da smo imeli popolno podporo nevladnih organizacij.«

Franci Habjan,  
vodja prostovoljskega tabora

»Zame je bil tabor popolnoma novo doživetje. Nisem vedel, 
kaj bi pričakoval. Bila je drugačna izkušnja, spoznal sem nove 
prijatelje in se veliko naučil. Bil sem presenečen, da je lahko 
skupini desetih različnih ljudi iz različnih držav tako super. 
Delovali smo kot skupina, brez nesporazumov, se zabavali, 
delali in uživali.«

Aleksandra Sokolović,  
prostovoljka iz Srbije

»Na taboru sem neizmerno uživala, saj nisem pričakovala 
tako dobre razporeditve dela in prostega časa. Pravzaprav me 
je presenetilo, kako lepo so poskrbeli za prostovoljce tudi v 
prostem času in nam organizirali fantastično doživetje Bohi-
nja in okolice. Z delom sem zadovoljna, saj sem kot novinarka 
dobila priložnost delati v medijskem timu in ne samo sodelo-
vati pri tehnični pripravi prvenstva. Ob prihodu na tabor smo 
imeli delavnice, ki so pripomogle, da smo se hitro počutili kot 
ekipa in razvili prijateljstva. Šest prostovoljcev je po koncu 
tabora celo prišlo k meni na obisk v Ljubljano!«Udeleženci mednarodnega prostovoljskega tabora v Bohinju
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Mojca Selak  
in Urška Križnar

Poglavitna značilnost in cilj 
evropskih demokratičnih 
procesov je vključevanje vseh 
deležnikov v procese obliko-
vanja politik. Kakšna je vaša 
ocena vključevanja nevlad-
nih organizacij v pripravo 
strateških dokumentov, zla-
sti v navezavi na novo finan-
čno perspektivo EU 2014–
2020?

»Začel bi, da predvsem 
z vsakim letom napreduje-
mo. Procesi se odpirajo, jav-
ne razprave o osnutkih pred-
pisov postajajo pravilo, pa 
tudi politika in uprava se vse 
bolj zavedata koristi široke-
ga dialoga z vsemi tistimi, na 
katere se odločitve nanašajo 
in v imenu katerih se spre-
jemajo. Seveda so še ved-
no slepe pege, nerazumeva-
nje in ponekod tudi namer-
na ignoranca, ampak navse-
zadnje gre za proces, ki zah-
teva predvsem spremembo v 
kulturi vseh vpletenih strani 
in je zato že po naravi stvari 
dolgotrajen. Konkretno gle-
de nove finančne perspekti-
ve pa bi najprej poudaril, da 
je bila njena priprava izredno 
dolga, saj je trajala več kot dve 
leti, in da sprva niti ni kaza-
lo, da bo ne vem kako odpr-
ta in demokratična, čeravno 
je Evropska komisija odločno 
pozivala k temu in celo prip-
ravila priročnik, ki naj bi bil 
članicam v pomoč. A se je po 
začetnih zadregah kar dobro 
izšlo. Jeseni 2012 je sprva pri-
stojno ministrstvo javno poz-
valo, da zbira predloge. Nada-
ljevalo se je s serijo strateških 
usklajevalnih delavnic in jav-
nih posvetov, Služba vlade za 
razvoj in kohezijsko politiko 
(SVRK) je imela 2 tudi delo-
vni skupini – eno za nevlad-
ne organizacije in drugo za 
socialne partnerje – in je na 
sestankih z njima predloge 
dokaj redno tudi usklajevala. 
Nominalno je bil torej pro-
ces precej demokratičen in 
so dokumenti nastajali tudi 
po načelu od spodaj navzgor.

Kar se tiče vsebine, pa smo 
vpleteni najbrž manj zado-
voljni – pa ne samo nevlad-
ne organizacije, ampak tudi 
gospodarstvo in občine. Res-
da to ni posebno presenetlji-
vo, saj pri usklajevanju raz-
ličnih interesov nikoli ne 
moreš doseči vsega, kar si 
želiš. Ampak po drugi stra-
ni je bila težava, da se je pri 

pripravi široko odprl predv-
sem SVRK kot koordinator 
procesa, ministrstva, ki so na 
koncu imela roko nad vsebi-
no, pa precej manj. Ta dialog 
smo najbolj pogrešali, saj so 
ravno resorji odločali o prio-
ritetah in o tem, kaj se bo z 
evropskimi sredstvi financi-
ralo. Ravno oni bi torej mora-
li biti najbolj komunikativ-
ni. Med redkimi izjemami 
bi poleg ministrstva za jav-
no upravo izpostavil šolsko 
ministrstvo, ki je letos pozi-
mi, ko se je konkretiziralo 
akcijske načrte in zares raz-
porejalo denar, pozvalo zain-
teresirane deležnike, naj 
povedo, katere ukrepe sami 
vidijo kot pomembne.

Če potegnem črto: v celoti 
sicer nismo zadovoljni, ven-
dar so bili v primerjavi s pri-
pravo prejšnje perspektive 
v letu 2007 tokratni proce-
si vsekakor precej bolj odpr-
ti, vključujoči in demokra-
tični. A se da v prihodnje še 
marsikaj izboljšati. Ker eno 
je odpreti procese nominal-
no, se pravi imeti posvetova-
nja, delovne skupine, orga-
nizirati delavnice itd., nekaj 
drugega pa tudi zares slišati 
in premisliti predloge, ki jih 
prejmeš. Glede slednjega je 
znotraj naše uprave še precej 
rezerve.«

Kako pa takšni procesi pote-
kajo v drugih članicah EU? 
Bi lahko primerjali?

»Bi. Redke države so novo 
perspektivo pripravljale tako 
odprto kot Slovenija. Morda 
je bila Avstrija še nekoliko 
bolj demokratična, vse dru-
ge pa precej zaostajajo in je 
tam nezadovoljstva še mno-
go več. Ne samo zaradi zapr-
tosti samega procesa, ampak 
tudi zaradi ignoriranja pred-
logov, ki so prišli. Vsaj kar se 
tiče nevladnih organizacij, 
je Slovenija med vodilnimi v 
EU po številu predlogov, ki 
so bili na koncu vključeni v 
operativni program in izve-
dbene načrte.«

Kaj pa nevladne organi-
zacije? So odigrale vlogo 
pomembnega deležnika v 
pripravi dokumentov?

»Tudi tu je rezerv še veliko. 
Želja je vsekakor bilo ogrom-
no, tudi truda, izplen pa ne 
najboljši. Dobro smo pris-
topili predvsem na podro-
čjih okolja, prostora in kul-
ture, drugje pa precej šibke-
je in manj pripravljeni. Za 

to je več razlogov. Kolegi iz 
omenjenih treh področij so 
se zavedali, da lahko uspejo 
samo s predlogi, ki bodo dob-
ro argumentirani in s kateri-
mi lahko pokažejo, da drža-
vi pomagajo dosegati cilje, ki 
si jih je zastavila. Mnogi dru-
gi, nikakor ne samo med nev-
ladniki, ampak tudi v gospo-
darstvu in lokalnih skupnos-
tih, so pozabili, da je evrop-
ski denar namenjen temu, da 
bomo vsi skupaj bolje živeli 
in se uspešneje razvijali, ne 
pa za financiranje parcialnih 
zgodb. Drugi razlog se skri-
va v ne dovolj veščem pri-
stopu, saj je treba biti za to, 
da te na ministrstvih slišijo, 
po navadi zelo aktiven, pre-
cej bolj, kot je to treba gospo-
darstvu ali občinam. Žal smo 
glede tega v našem sektorju 
še šibki. Ne nujno, ker ne bi 
znali, ampak ker nas je manj, 
ker velik del našega dela leži 
na prostovoljstvu itd. Hkrati 
pa je res tudi, da je bilo v igri 
ogromno interesov. Denarja 
je v sedanji perspektivi pre-
cej manj kot v prejšnji, žel-
ja pa verjetno še enkrat več. 
Nisem prepričan, da smo to 
znali dosledno upoštevati in 
biti pragmatično 'skromni' 
in se osredotočiti na najpo-
membnejše.«

 
Nevladne organizacije se 
pogosto pritožujejo, da so 
neslišne tudi na lokalni ozi-
roma regionalni ravni. Se je 
to zadnja leta kaj spremenilo?

»Čeravno sem sam sodelo-
val predvsem na nacionalni 
ravni, je moj splošen vtis, da 
so na regionalni ravni zadeve 
še bolj zapletene kot na drža-
vni. Predvsem pa zelo razli-
čne. Imamo regije in obči-
ne, kjer je napredek očiten. 
In to tako glede vključevanja 
nevladnikov v pripravo stra-
teški evropskih dokumen-
tov kot glede samih projek-
tov, ki so jih uspeli vključi-
ti v regionalne načrte. Not-
ranjska regija je lahko zgle-
den primer. Drugje je situ-
acija še vedno precej slaba. 
Smo pa tu zopet pred vpraša-
njem, koliko so bile nevladne 
organizacije same aktivne in 
vešče. Usklajevanja so terjala 
spretne profesionalce, nava-
jene pogajanj in političnih 
preigravanj. V marsikaterem 
okolju med nevladniki tak-
šnih nimamo, ker naša pri-
marna naloga preprosto ni 
politika, ampak skrb za ljudi. 
Če bi me torej vprašali, kje so 

rezerve za naslednjo perspe-
ktivo in usklajevanja, ki se 
bodo začela leta 2019–2020, 
bi odgovoril, da vsekakor tudi 
na strani deležnikov. Morali 
se bomo znati bolje pripravi-
ti. Nič manj seveda tudi poli-
tika in uprava.«

Kje vidite največ prostora za 
napredek v nevladnem sek-
torju v luči nove perspektive?

»Znotraj tega, kar financi-
ra Evropska unija, vsekakor 
v širšem polju sociale. Čaka 
nas namreč deinstituciona-
lizacija, tj. proces, s katerim 
bomo prešli od oskrbe sta-
rejših, invalidov in drugih 
ranljivih skupin v različnih 
institucijah, npr. v domovih 
za starejše in psihiatričnih 
bolnicah, k tako imenovani 
skupnostni skrbi, kar pome-
ni, da bodo ljudje ostali v svo-
jem okolju in v svojih domo-
vih, kot pomoč pa jim bodo 
na voljo različne storitve, ki 
jih bodo zagotavljali javni 
zavodi, nevladne organizaci-
je in drugi. Tudi sicer vidim 
priložnost predvsem v inten-
zivnejšem sodelovanju nev-
ladnega sektorja pri javnih 
storitvah. Nisem sicer med 
tistimi, ki si želijo šibke drža-
ve in močnega razvoja, npr. 
zasebnega zdravstva in šols-
tva, čeprav imamo tudi v nev-
ladnem sektorju zagovorni-
ke tega. Po mojem privati-
zacija javnega in razgradnja 
osnovnega državnega servi-
sa ne samo da ne bi koristili 
nevladnemu sektorju, kot se 

je to lepo pokazalo na prime-
ru Velike Britanije, ampak 
bi neizogibno prinesli sla-
bšo kakovost javnih stori-
tev in s tem slabšo kakovost 
življenja nas vseh. Zato sem 
zagovornik močne države in 
močnega javnega sektorja 
ob njunem hkratnem moč-
nem sodelovanju z nevlad-
nimi organizacijami. Vsaj 
zame se to dvoje medseboj-
no ne izključuje. Sodelova-
ti bi morali povsod, kjer lah-
ko skupaj bolje pomagamo. 
Nevladne organizacije zna-
mo na terenu dobro prepoz-
navati probleme in hitro rea-
girati, smo fleksibilne in širo-
ko odzivne, sposobne širo-
ke mobilizacije, v neposred-
nem stiku z ljudmi itn. Vse-
lej moramo skratka izhaja-
ti iz potreb okolja in ljudi, 
kar pomeni, da so priložno-
sti nadaljnjega razvoja pov-
sod tam, kjer država ugoto-
vi, da je z vidika uporabni-
ka bolje, da to počne skupaj 
z nevladniki. In oskrba na 
domu se mi zdi tak tipičen 
primer, še zlasti če se ozre-
mo na Zahod. Ker če pogle-
damo, od kod razlika med tis-
tim enim odstotkom delovno 
aktivnih, ki jih zaposlujemo 
nevladniki v Sloveniji, in pov-
prečno osem odstotkov v sta-
rih članicah EU, je to natan-
ko v naši manjši vpletenosti 
v zagotavljanje domačih soci-
alnih storitev.«

Kako pa odgovarjate na strah 
nekaterih nevladnikov, da 

bo država te dejavnosti pre-
nesla na nevladne organiza-
cije, čez čas pa se umaknila 
kot financer?

»Ne bi se vnaprej bal polo-
ma nečesa, česar še sploh 
nismo poskusili. Vedno nam 
sicer lahko spodleti, ampak 
najprej je vseeno treba zače-
ti. Določeno tveganje je za 
vsak uspeh naravnost nuj-
no. Sicer bomo zgolj stopica-
li na mestu in izpustili prilož-
nost. Hkrati pa tudi ne verja-
mem, da bi država tako zlah-
ka najprej vzpostavila dolo-
čen javni servis, nato pa uma-
knila njegovo financiranje in 
ga zlomila. Vendarle je treba 
vsake štiri leta na volitve. Vze-
mimo za primer skupnostno 
oskrbo starejših, kjer je za 
dodatno aktivacijo nevladne-
ga sektorja največ prostora. 
Storitve za starejše bo politi-
ka financirala že zgolj zato, 
ker bi sicer glede na starostno 
strukturo slovenskega prebi-
valstva bilo z njo v zelo krat-
kem času zelo nezadovoljnih 
več sto tisoč ljudi. Ni ga poli-
tika, ki bi tvegal kaj takega.« 

Kako bi ocenili napredek 
nevladnega sektorja v zad-
njih letih?

»Predvsem vztrajno ras-
temo. Štiri tisoč novih nev-
ladnih organizacij v zadnjih 
petih letih, petdeset milijo-
nov več prihodkov, dvajset 
odstotkov več zaposlenih. Pa 
ne gre samo za empirične 
številke, saj te povedo samo 
del zgodbe. Opažam tudi, da 
se spreminja miselnost. Od 
praktično popolnoma volon-
terske orientacije pred 15 leti 
smo prišli do vsaj deloma 
profesionaliziranega sektor-
ja, ki vztrajno raste, neneh-
no razvija nove in nove deja-
vnosti in storitve, vključu-
je in nagovarja vse več ljudi 
ter neutrudno išče priložno-
sti za svoje večje sodelovan-
je z državo. Pred 15 leti je bil 
marsikdo od zunaj skeptičen 
glede resnosti našega sektor-
ja, v njem je npr. zelo težko 
videl svojo poklicno kariero. 
Danes je takšnih vse manj 
in manj. Tudi pogled države 
na nevladni sektor se je spre-
menil. Njen odnos je precej 
pozitivnejši in mnogo bolj 
partnerski. Že če pogleda-
mo pripravo vladnih predpi-
sov in strategij, danes skoraj 
nikomur ne pade na pamet, 
da ne bi prisluhnil, kaj ima 
o neki temi povedati civilna 
družba.«

Nevladni sektor kot partner države
»Danes nihče več ne pomisli na sprejemanje odločitev, ne da bi poslušal, kaj ima povedati tudi civilna družba.« 

V luči nove evropske finančne perspektive 2014–2020 in s tem povezanim operativnim programom Slovenije za črpanje sredstev, smo se pogovarjali z 
Goranom Forbicijem, direktorjem Centra za informiranje, sodelovanje in razvoj nevladnih organizacij CNVOS. Ozrli smo se na proces priprave strateških 
dokumentov Slovenije in vključenost nevladnih organizacij vanj, pogledali razvoj sektorja v zadnjem desetletju ter iskali priložnosti za nevladne organizacije 
v prihodnje.

Goran Forbici / Foto Mojca Selak
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Nina Arnuš

Na stičišču Grozd smo 
zaradi krepitve sodelovanja 
med civilno družbo (tj. med 
društvi ter drugimi nevla-
dnimi organizacijami) in 
gospodarstvom pripravili 
t. i. teambuilding oz. grad-
njo tima – dogodek, v okvi-
ru katerega se ekipa podjetja 
poveže, spozna svoje šibke 
točke, jih spremeni na pozi-
tiven način in se pri tem tudi 
zabava.

Ideja samega povezovanja 
je v tem, da podjetja tudi na 
takšen način lahko deluje-
jo družbeno odgovorno. To 
pomeni, da za storitev plača-
jo društvu, ki se prostovolj-
no ukvarja z družbeno kori-
stnim delom.

Na stičišču Grozd, kjer si 
prizadevamo, da se inovati-
vne rešitve udejanjajo tudi 
na Gorenjskem, smo tako 
povezali Planinsko društvo 
Kranj ter mlado podjetje, ki se 
ukvarja s spletnimi rešitvami.

Z več kot tisoč člani je Pla-
ninsko društvo Kranj eno 
največjih planinskih društev 
v Sloveniji in ima 115-letno 
tradicijo. Med drugim skrbi 
za vzgojo mladih gornikov, 

vrhunsko športno plezanje, 
prispeva k ohranjanju in raz-
voju slovenske kulture, okol-
ja, prostovoljstva in športa, s 
tem pa tudi narodne zavesti. 

Na prvem sestanku s pred-
sednikom društva Tine-
tom Marenčejem ter načel-
nikom vodniškega odseka 
Matjažem Sušnikom smo 
ugotavljali, kakšne dejavno-
sti za teambuilding lahko 
ponudimo in kaj pri tem lah-
ko prispeva stičišče. Dogo-
vorili smo se, da društvo pri-
pravi aktivnosti v visokogor-
ju, Nina Arnuš s stičišča pa 
vodi proces gradnje tima.

Nato smo iskali in naš-
li podjetje, ki bi se spustilo 
skupaj z nami v takšno avan-
turo.

Sledila so usklajevanja, 
spremembe in dogovarjanja 
in sedaj smo na poti v uspeš-
no izvedbo, ki sledi v sredini 
septembra.

Če ste predstavnik/-ca 
podjetja in bi želeli, da sku-
paj organiziramo družbeno 
odgovoren teambuilding, 
ali če ste društvo in menite, 
da lahko skupaj oblikujemo 
ponudbo za teambuidling 
za podjetja, nas kontaktiraj-
te na info@grozd.si.

Povezali smo društvo in podjetje

Anka Pintar

V zadnjih sedmih letih je 
bilo na Gorenjskem izvede-
nih kar nekaj uspešnih pro-
jektov na področju razvoja 
podeželja. Projekti spodbu-
janja pridelovanja ekološ-
ke prehrane, številne temat-
ske poti, učni vrtovi, proje-
kti ohranjanja tradicional-
nih znanj, otroška igrišča na 
podeželju, kotički z lokalno 
pridelano hrano, izobraže-
valni projekti na temo zeli-
ščarstva … Podeželje s svo-
jimi potenciali – naravo in 
tradicijo, kulturo in svojimi 
ljudmi, nosilci prenekate-
rih znanj, pogosto spregle-
danih ali celo skoraj pozab-
ljenih – predstavlja mnogo 
priložnosti za povezovanje, 
udejanjanje idej in projek-
tov, tudi grajenje novih pos-
lovnih priložnosti.

V to smer delujejo lokal-
ne akcijske skupine (LAS). 
V preteklem programskem 
obdobju (2007–2013) sta 
na Gorenjskem delovali dve 
LAS – v Kranju LAS Gorenj-
ska košarica, ki pokriva 

območje občin Bled, Bohinj, 
Cerklje na Gorenjskem, 
Gorje, Jesenice, Jezersko, 
MO Kranj, Kranjska Gora, 
Naklo, Preddvor, Radovlji-
ca, Šenčur, Tržič in Žirov-
nica, in v Škofji Loki LAS 
loškega pogorja, ki združu-
je občine Gorenja vas - Pol-
jane, Škofja Loka, Železni-
ki in Žiri. RA Sora in BSC 
Kranj sta tudi za novo obdo-
bje (2014–2020) že javno 
pozvali zainteresirane orga-
nizacije, naj se pridružijo v 
nova partnerstva LAS, ki jih 
je treba oblikovati do konca 
letošnjega oktobra, prav tako 
pa je treba pripraviti strategi-
je lokalnega razvoja, ki bodo 
podlaga za črpanje sredstev 
v prihodnjih letih.

Pristop Leader, ki ga poz-
namo iz preteklih projek-
tov lokalnih akcijskih sku-
pin, se za novo programsko 
obdobje nadgrajuje s pristo-
pom CLLD (lokalni razvoj, 
ki ga vodi skupnost). Sistem 
je enak kot prej – »od spo-
daj navzgor«, torej na vklju-
čujoč in povezovalen način, 
od identificiranja lokalnih 

potencialov prek priprave 
strategije do realizacije pro-
jektov. S sredstvi upravlja-
jo lokalne akcijske skupi-
ne, s tem da sta z novim pro-
gramskim obdobjem poleg 
Evropskega kmetijskega 
sklada za razvoj podeželja 
(EKSRP) vključena še Eko-
nomski sklad za regionalni 
razvoj (ESRR) in Evropski 
sklad za pomorstvo in ribiš-
tvo (ESPR). S tem so se raz-
širile tudi vsebine, ki bodo 
v naslednjih letih financi-
rane prek programa CLLD 
– iz sklada za razvoj pode-
želja (Leader je bil financi-
ran le od tu) je bilo mogoče 
pridobiti sredstva za proje-
kte na območjih z do deset 
tisoč prebivalcev, regional-
ni sklad pa je, nasprotno, 
namenjen urbanim nasel-
jem. Za vse tri sklade velja-
jo ista štiri področja, ki so 
bila prepoznana kot ključ-
na za reševanje lokalnih raz-
vojnih potreb. To so: ustvar-
janje novih delovnih mest 
(razvoj (družbenega/social-
nega) podjetništva, poveča-
nje lokalne samooskrbe in 

spodbujanje krakih doba-
vnih verig …), osnovne sto-
ritve na podeželju (manjše 
naložbe v javno infrastru-
kturo za osnovne storitve, 
rekreacijo, prosti čas, turi-
zem in kulturne dejavno-
sti) varstvo okolja ter večja 
vključenost mladih, žensk 
in drugih ranljivih skupin 
na podeželju.

V konkretnem delu LAS 
naj načeloma ne bi bilo raz-
lik. Več svobode je bilo v 
prejšnjem obdobju v organi-
zacijskih oblikah LAS, lahko 
so bile organizirane na pri-
mer kot zadruge ali društva, 
zdaj pa je nujna partnerska 
pogodba. LAS ni pravna ose-
ba, ampak partnersko sode-
lovanje, v katerem pa ena od 
organizacij prevzame vlo-
go vodilnega partnerja – več 
organizacij se poveže s par-
tnersko pogodbo, zastopani 
pa morajo biti vsi trije sek-
torji (javne ustanove, gos-
podarstvo in civilna družba, 
kamor sodijo tudi društva in 
druge nevladne organizaci-
je). Razmerja glede na zasto-
panost sektorjev pri članstvu 

niso določena – pomembna 
je vsebinska pestrost čla-
nov. Lokalne akcijske sku-
pine bodo za nova partners-
tva odprte skozi celotno pro-
gramsko obdobje, tako pozi-
vamo angažirane organiza-
cije, da se LAS aktivno pri-
družijo.

Dobra praksa iz obdobja 
programa Leader je na pri-
mer mreža domačih koti-
čkov v trgovinah Kmetij-
sko-gozdarske zadruge Ško-
fja Loka. Slednja je skupaj 
z Loškimi mesninami in 
zainteresiranimi kmetija-
mi, s projektoma Ko vem, 
kaj jem in Mreža kotičkov 

potrošnikom ponudila 
prvo stalno prodajno mes-
to s ponudbo kakovostnih 
izdelkov z lokalnih kmetij. 
Zadruga še naprej širi mre-
žo, kar je še en dokaz, da je 
bila praksa  pristopa Leader 
na tem projektu že v osnovi 
dobra.

Vse zainteresirane posa-
meznike, društva in dru-
ge organizacije, ki bi želele 
sodelovati v procesih pripra-
ve strategij lokalnega razvoja 
in prispevati konkretne pro-
jektne ideje, pozivamo, naj 
se odzovejo na aktualne jav-
ne pozive obeh gorenjskih 
lokalnih akcijskih skupin.

Lokalne akcijske skupine – priložnost za sodelovanje  
v partnerskih projektih lokalnega razvoja

Koča na Ledinah / Foto Matjaž Sušnik

Več informacij o stičišču lahko najdete na: www.grozd.si  ali nam pišete na:  
info@grozd.si.

Aktualne informacije v zvezi z  
oblikovanjem novih LAS in pripravami 
lokalnih razvojnih strategij najdete na 
spletnih straneh Regionalne razvojne 
agencija BSC Kranj (www.bsc-kranj.si) 
in Razvojne agencije SORA 
(www.ra-sora.si in www.las-pogorje.si).
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Primož Šporar, 
direktor podjetja Brez 
dobička – inovativne 
družbene storitve, d. o. o.

Potencialno škodo rešu-
jemo z modelom trajnost-
nega turizma in poudarja-
njem načela minimizaci-
je škode (potujemo zeleno, 
jemo lokalno itd.). Pri tem 
je turistična ponudba pes-
tra – ležanje in popivanje ob 
obalah gorenjskih jezerskih 
biserov, ukvarjanje s špor-
tom v vseh možnih oblikah 
(kot skrb za lastno zdravje 
ali v humanitarne namene), 
ogledi naravne in kulturne 
dediščine ter lovljenje adre-
nalina. 

Prehod od produktov, 
usmerjenih »le« v zabavo in 
ugodje gostov (z omejevan-
jem škode zaradi množično-
sti), k produktom, ki omogo-
čajo maksimizacijo njihove 
koristnosti, je eden ključnih 
družbenih izzivov na podro-
čju turizma tudi za nevlad-
ne organizacije. Z njim se 
ukvarja turizem z učinkom 
(Impact Tourism, IT), kate-
rega poslanstvo je vključitev 
gosta v inovativna turistična 
doživetja z družbeno korist-
nimi učinki. 

Izziv po domače – bi lah-
ko sto tisoč bohinjskih gos-
tov (poleg tega, da se imajo 
dobro) pustilo svoj družbe-
no koristen »odtis« v Bohin-
ju? Naj pomagajo pri obno-
vi kozolca (ali morda deset-
ih kozolcev), urejajo zaraš-
čeno pot (morda deset poti), 

naj prispevajo denar v obliki 
zaokroževanja pri plačevan-
ju storitev in pomagajo otro-
kom iz revnih družin itd. Bi 
to sploh hoteli? 

Pri načrtovanju turistič-
nih produktov upoštevamo 
model Impact5. Graditev 
lokalnih partnerstev z lokal-
nimi turističnimi ponud-
niki ter nevladnimi orga-
nizacijami, socialni vidik 
z vključevanjem ranljivih 
skupin, pozitivni okoljski 
in učinki na naravo z inte-
gracijo trajnostnih načel pri 
izvedbi, dohodkovni vidik z 
namenitvijo dela sredstev 
za reševanje lokalnih dru-
žbenih izzivov ter poziti-
vni učinki na gosta in nje-
govo družbeno odgovorno 
doživetje inovativnega turi-
stičnega produkta so značil-
nosti modela Impact5. Skrb 
za zagotavljanje kakovos-
ti modela, zaupanje gostov 
ter umeščenost partnerjev 

so ključna vodila IT, ki ga 
kot družbeni podjem v part-
nerstvu razvijata in izvajata 
Liberty International Adri-
atic ter Brez dobička – ino-
vativne družbene storitve, 
d. o. o. 

Primer IT v praksi? Vsak 
od pet tisoč gostov letno na 
prvem slovenskem simu-
latorju za smučarske pole-
te BohinjSKI FLYer (ki je 
odprt od avgusta 2015) varno 
preskoči 251,5m in magično 
mejo svetovnega rekorda v 
poletih. Ogrejejo se tako, da 
pomagajo pri urejanju obje-
kta in okolice. Z nakupom 
vstopnice pomagajo Skakal-
nemu klubu Bohinj in Skla-
du 05, ki sredstva namenja-
ta kot družbeno naložbo v 
otroke in mlade v Bohinju, 
ki jih med druženjem tudi 
spoznajo. Ob odlični doma-
či hrani in pijači, kar je zna-
na bohinjska izkušnja. Turi-
zem z učinkom. 

Poleti 2015 je izšel prvi 
katalog turističnih produ-
ktov z družbenim učin-
kom, dostopen na www.
impact-tourism.net. Bohinj-
SKI FLYer že ima družbo 
na Gorenjskem. Na Krvav-
cu lahko pomagamo Ajdov-
skima deklicama pri izgra-
dnji njunega doma iz sne-
ga, soustvarjamo lahko Pas-
tirčkovo deželo na Štularje-
vi planini nad Jezerskim, v 
Radovljici in okolici se lah-
ko družimo in ustvarjamo z 
marljivimi čebelicami, s čla-
nicami in člani Kajak kanu 
kluba Bohinj lahko gradimo 
streho nad glavo ob jezeru, 
ustvarjamo park za osebe z 
demenco v Kranjski Gori 
ali gozdni park prijateljstva 
Zala s slepimi in slabovidni-
mi nad Žirovskim vrhom. 

Turizem z učinkom nam 
omogoča, da na prijeten 
način soustvarjamo boljši in 
lepši svet.

Turizem z učinkom
Poletna sezona, ki se končuje, bo očitno po številu obiskov na Gorenjskem ena boljših. Devetdeset 
tisoč gostov na Voglu, sto tisoč nočitev v Bohinju v avgustu lahko označimo z dvema besedama: 
množični turizem. Dobro, ker prinaša znatne prihodke od turizma in kruh lokalnemu okolju. Izziv, ker 
množičnost in cenenost lahko povzročata trajnostno škodo v lokalnem okolju in odganjata butične goste. 

V zadnjem času se poja-
vlja precej vprašanj manj-
ših društev, ki zgolj obča-
sno organizirajo dogodke, 
s katerimi poskušajo vsaj 
malce napolniti svoje druš-
tvene malhe, ki so v prime-
ru neprofitnih organizacij 
praviloma bolj prazne kot 
polne. Vprašanja so vezana 
predvsem na izdajanje raču-
nov na dogodkih – za vsto-
pnino, štartnino, prigrizek, 
napitek, izdelek društva ... in 
ker je pisanje na roke v knji-
go vezanih računov precej 
zamuden postopek za pro-
dajo kozarca piva in kranj-
ske klobase, jih seveda zani-
ma lažji proces – predvsem 
pa status davčnih blagajn, 
ki so v prihodu. Zakon gle-
de teh je sprejet, tehnični 

pravilnik za razvijalce apli-
kacij in programske opreme 
je znan, z njim so dana tudi 
ustrezna tehnična navodila, 
kako bo treba izvesti samo 
povezavo s FURS-om. A to 
ni problem društev.

Za vsa vsebinska vpraša-
nja o davčnih blagajnah so 
na FURS-ovi spletni strani 
pripravili precej informacij, 
zato svetujemo obisk njiho-
ve spletne strani.

Društvo mora v prvi vrsti 
zagotoviti, da ima v temelj-
nem aktu, statutu, skladno z 
zakonodajo opredeljene pri-
dobitne dejavnosti društva 
po SKD-šifrantu – npr. orga-
nizacija izletov in ekskur-
zij, srečanj, prodaja arti-
klov z logotipom društva, 
organizacija tekmovanj in 

prirejanje raznih prireditev, 
reklamiranje sponzorjev, 
gostinstvo ..., saj je to osno-
va, da vse, kar ima navedeno, 
lahko tudi trži in prodaja.

Če društvo organizira 
dogodke za zunanje obis-
kovalce le nekajkrat letno, 
priporočamo, da enostavno 
najame blagajne za dogod-
ke. Če gre za dogodek, kjer 
povezljivost na splet ne pov-
zroča težav (povezava s stre-
žnikom FURS-a bo namreč 
nujna, razen nekaj izjem), 
priporočamo ponudni-
ka tipa www.čebelca.biz, ki 
je za manj kot sto računov 
mesečno celo brezplačna. 
Za trajno in relativno ugod-
no rešitev v dometu mobil-
nega omrežja – če imate 
dogodke stalno na sporedu 

– pa priporočamo rešitev v 
stilu Simobilove Si.blagajne 
v oblaku. Tako bodo podatki 
na varnem, tudi če se opre-
mi kaj zgodi; telefon ali tab-
lica in tiskalnik ter primer-
na programska oprema, ki jo 
dobite za ugoden denar – za 
več informacij odsrfajte na 
www.simobil.si .

Predvsem pa se posvetite 
organizaciji dogodka, ki bo 
vašim obiskovalcem ostal v 
lepem spominu in se bodo 
radi vračali. Ker je to vaš cilj, 
kajne?

Za Računovodski 
servis Coffou zapisal 

Stanko Livk. 

Za dodatne informacije lahko 
pišete na info@coffou.si.

Računovodski nasvet – izdajanje računov na dogodkih

Napovednik Grozdovih 
dogodkov
Dan za društva na Jesenicah, 16. 9. 2015 od 10. 
ure dalje v Hiši sreče na Jesenicah

Društvo Up in stičišče Grozd pripravljata dogodek, na kate-
rem bo veliko koristnih in zanimivih predavanj ter delavnic za 
društva in druge nevladne organizacije. V začetku se bomo 
posvetili mreženju in povezovanju za uspešnejše prijave na 
razpise, ob 12.30 bo sledilo izobraževanje na temo možnosti 
izplačil za delo v društvih, ob 16. uri nadaljujemo z delavnico 
na temo dela s prostovoljci, ob 17. uri pa zaključujemo s pred-
stavitvijo mednarodnega prostovoljskega tabora in možnosti 
prakse študentov v nevladnih organizacijah. Vzporedno bomo 
na voljo za individualno svetovanje s področij računovodstva, 
upravni postopkov in prijav na razpise. Prijave na posamezne 
delavnice in individualna svetovanja sprejemamo do ponede-
ljka, 14. septembra 2015.

7 orodij za kreativno razmišljanje, 23. 9. 2015 od 
17. do 19. ure v Sokolskem domu v Škofji Loki

Kreativnost je lepa čednost. Omogoča nam, da najdemo nove 
rešitve, kadar stare ne delujejo več. Da najdemo druge mož-
nosti, kadar so prve izčrpane. Da si odpremo deset novih 
vrat, kadar se nam prejšnja zaloputnejo. Da se usmerimo k 
dobremu, ne da brskamo po slabem. Kar pa je najlepše pri kre-
ativnosti – lahko se je priučimo! Vabljeni na delavnico 7 orodij 
za kreativno razmišljanje, kjer nam bo Nastja Mulej z veliko 
primeri, vajami in igrami pokazala, kako bi lahko razmišljali 
in delovali (še) bolj kreativno in konstruktivno, pozitivno in 
usmerjeno. Prijave sprejemamo do zapolnitve razpoložljivih 
mest. 

Več informacij o obeh dogodkih ter  
prijavnico najdete na www.grozd.si .

Projekt Grozd nevladnih organizacij Gorenjske 
v partnerstvu izvajamo  SKUP -  
skupnost privatnih zavodov in Zavod Tri,  
zavod za trajnostne skupnostne prakse.  
Pisarna stičišča se  nahaja na Mestnem trgu 21  
v Škofji Loki.

Ekipa Grozda smo: 

Nina Arnuš – povezovanje in mednarodno sodelovanje
Urška Križnar – zagovorništvo in civilni dialog
Mojca Selak – projektno svetovanje, stiki z javnostmi
Primož Šporar – socialno podjetništvo in financiranja
Jure Trbič – svetovanje s področja upravnih postopkov
Anka Pintar – vodja projekta

Kontakt: info@grozd.si, 040 528 387

Ekipa Grozda / Foto Jana Jocif
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