
REZULTATI PROGRAMA GROZD NVO 
GORENJSKE ZA OBDOBJE 2019–2021

INFORMIRANJE
Novice stičišča GROZD NVO GORENJSKE posredujemo gorenjskim nevladnim organ-
izacijam, občinam, Gorenjkam in Gorenjcem po šestih kanalih:

• e-novice (42 pripravljenih)
• spletna stran 
• družabna omrežja, FB (259 objav)
• Nevladniški list – priloga Gorenjskega glasa (2-krat 19.000 izvodov)
• sodelovali smo z drugimi mediji (Radio Sora, Ločanka, Ratitovška obzorja, RTV 

SLO, Dnevnik, Reopening Europe – dokumentarec, Loški utrip)
• nova skupna blagovna znamka regionalnih stičišč – #zaNVO

USPOSOBLJENOST NVO
Trinajstim gorenjskim nevladnim organizacijam smo pomagali, da bolje delajo s svojimi 
člani_cami in uporabniki_cami. Zato smo jim omogočili program mentorstva. Z vsemi, ki 
so na tak način sodelovali z nami, smo izvedli 578 mentorskih ur. 
Zveza kulturnih društev Kranj > Izboljšali so komuniciranje z javnostjo.
Zavod Kres > Okrepili so se organizacijsko in zagovorniško.
Društvo Gaha > Okrepili so se na področju zagovorništva.
Društvo upokojencev Škofja Loka > Izboljšali so komuniciranje z javnostmi.
Čebelarska zveza Gorenjske > Izboljšali so se na področju organiziranja kampanj.
Zavod O > Bolje vključujejo ranljive skupine.
Društvo Sožitje > Bolje vključujejo ranljive skupine.
Društvo Rod zelenega žirka > Bolje vključujejo ranljive skupine.
Zavod Odprti predali > Bolje vključujejo ranljive skupine, razvili so nove metode dela.
Društvo Loški oder > Bolje vključujejo ranljive skupine, razvili so nove metode dela.
Društvo U3Ž > Razvili so novo storitev za zadovoljevanje potreb v skupnosti.
Društvo kranjske in tržiške podeželske mladine > Razvili so novo storitev za zadovol-
jevanje potreb v skupnosti.
Društvo Žverca > Opolnomočeni so s pravno podlago za novo storitev, dobili so nove 
povezave za nadaljnje delo.
Zavod Staroznanka > Pomoč pri ustanovitvi zavoda, razvili so nove inovativne storitve 
na področju turizma in kulture.
KUD Mestni mačjak > Izboljšali so organizacijski razvoj, zlasti področje razpršenosti 
financiranja.
Zavod Familija > Razvili so nove inovativne storitve na področju turizma in delovanja v 
skupnosti.

V tem obdobju smo izvedli 10 izobraževalnih dogodkov, tako v lastni organizaciji kot 
tudi v sodelovanju z drugimi (npr. CNVOS, Slovenska filantropija, CMEPIUS, SocioLab 
…). Udeleženci_ke dogodke in izvajalce_ke ocenjujejo večinoma kot dobre, na zgornji 
polovici lestvice od 1 do 5, predlagali pa so tudi nekaj izboljšav, ki jih bomo uvedli v 
naslednjem obdobju.



ZAGOVORNIŠTVO
V ekipi Grozda NVO Gorenjske smo dosegli naslednje uspehe na področju 
zagovorništva: 

• Dosegli smo spremembo razpisov z upoštevanjem prostovoljskega dela v občini 
Bohinj.

• Uspešno smo izvedli 3 postopke vključevanja predstavnikov_ic NVO v posvetoval-
na telesa (RSGR, 2-krat Zero Waste).

• Uspešno smo izvedli zagovorniški proces in vzpostavili svet za vključevanje v občini 
Škofja Loka.

• Uspešno smo izvedli 2 zagovorniška procesa na regionalni (Veliki traven in rožnik – 
čebelam cvetoč krožnik) in lokalni ravni (Varuhi kanjona Kokre).

• Uspešno smo izvedli 1 zagovorniški proces in uvrstitev 2 projektov v Regionalni 
razvojni program Gorenjske.

• Uspešno smo izvedli 1 zagovorniški proces – MGRT je marca 2021 priznal svojo 
pristojnost za presojo upravičenosti za podeljevanje statusa v javnem interesu na 
področju razvoja socialnega podjetništva.

PARTNERSTVA
Na stičišču se povezujemo z občinami, drugimi strokovnimi institucijami in nevlad-
nimi organizacijami:

• Uspešno izvedena medsektorska akcija na področju turizma z učinkom. V produk-
cijo ImpTou vključenih 6 gorenjskih NVO kot ponudnikov ali partnerjev. Partnerstvo 
smo gradili z več kot 10 gorenjskimi NVO, 4 turističnimi ponudniki, gorenjskimi 
razvojnimi agencijami, občinami in mednarodnimi deležniki.

• Uspešno izvedena medsektorska akcija na področju dobrodelnosti. Od leta 2019 
je v programu Giving Tuesday vključenih 5 gorenjskih NVO in 9 drugih deležnikov 
(občina, podjetja, šola, knjižnica …).

• Uspešno izvedena akcija z vključenimi medsektorskimi partnerji in uspešno vkl-
jučena potreba po spoprijemanju z izzivi dolgožive družbe.

• Vzpostavljeno 1 široko medsektorsko partnerstvo v občini Škofja Loka in izve-
den 1 projektni predlog za reševanje izzivov migracij na območju Škofje Loke in 
Železnikov.

• Izpeljani 2 akciji za reševanje lokalnih potreb – zbiranje elektronske opreme za ljudi 
v socialni stiski in spodbujanje zasajanja medovitih rastlin v gorenjskih občinah – 
pobuda Veliki traven in rožnik – čebelam cvetoč krožnik.

• Izpeljana medsektorska akcija, ki je podlaga za druge akcije, pobude in projekte za 
razvoj in podporo turizma z učinkom. Poleg gorenjskih NVO, ki sodelujejo v pro-
gramu ImpTou, je bilo v akcijo vključenih vsaj še 5 deležnikov iz drugih sektorjev 
(fakulteta, podjetja, občina, razvojna agencija …).

• Izpeljana 1 medsektorska akcija, kamor so bili vključeni člani mreže izvajalcev pro-
jektov socialne ekonomije – več kot 13 deležnikov iz različnih sektorjev (fakultete, 
občina, NVO-ji, RA, druge javne institucije).

• Izvedli smo 2 (regionalno in nacionalno) konferenci za participativni proračun – Šola 
za župane, ki sta promovirali izkušnje in dobre prakse oz. ukrepe za razvoj NVO v 
različnih občinah, ozaveščali občine o različnih možnostih za izboljšanje sodelovan-
ja z NVO.



• Izvedli smo Ta dobro večerjo, in sicer v partnerstvu med Trgovino Krajček (gosp-
odarstvo) in Zavodom Leeway – Balkan River Defence (NVO), za izvedbo okoljske 
akcije veslanja po Savi.

STORITVE
V obdobju 2019–2021 smo uresničili štiri nove trajnostne storitve za vključevanje lokalnih 
potreb, in sicer eno v družbenem centru, v katerem se je vzpostavilo medsektorsko 
sodelovanje deležnikov, prilagojeno epidemični situaciji, tri nove trajnostne storitve za 
vključevanje lokalnih potreb pa so nastale v okviru aktivnosti mentorstev seniorjev za 
prenos znanja v NVO.


