Svet za razvoj NVO
Savinjske regije

ZAPISNIK
seje kolegija Sveta za razvoj NVO Savinjske regije, ki je bila dne 11. 12. 2014 ob 16.30 uri na
sedeţu zavoda IPAK, Koroška 18, 3320 Velenje.
Prisotni: Predsednik Sveta za razvoj NVO SR Srečko Prislan in dr. Stanko Blatnik, člana
RRS RASR, podpredsednik Emil Hedţet, člani odborov RRS pri RASR: Katarina Hriberšek,
Roman Čretnik, Toni Rifelj in Mladen Blatnik iz IPAK-a.
Opr. Odsotni: Kevin Rihtar, Boris Šuštar in Lojze Gluk.

Z vabilom je bil predlagan naslednji dnevni red:
1.
2.
3.
4.
5.

Kratek pregled vsebine zapisnikov in rezultatov našega dela
Implementacija Strategije razvoja NVO sektorja SR in načrt skupnega nastopa za dosego
skupnih ciljev razvoja NVO sektorja
Priprava načrta in oblikovanje vsebine razvojnih programov po DO
Realizacija konkretnih dogodkov in projektov za I. kvartal 2015
Razno

Ad/1 Po uvodnem pozdravu predsedujočega navzoči ugotavljamo, da je seja kolegija
sklepčna. Po pregledu zapisnika zadnje seje Sveta za razvoj NVO in realizacije sklepov je bila
podana pobuda, da se v naslednjem letu organizira vsaj vsak kvartal eno tiskovno konferenco
na aktualno ali izbrano temo v sodelovanju Sveta in SNVOSR. SNVOSR pripravi načrt
tematike v okviru projektov za Evropsko leto 2015 za razvoj in sodelovanje NVO po
posameznih odborih. Predsednik je izpostavil tudi neaktivnost v svetu nekaterih
predstavnikov NVO RRS SR (bolezen, odsotnost brez opravičila na vabilo,….itd).
Sklep 1: Seja je sklepčna, vsebina zapisnikov zadnjih dveh sej in predlagan dnevni red se
soglasno potrdita.
Sklep 2: Prisotni se strinjajo na predlog predsednika, da se član, ki se trikrat zaporedoma
neupravičeno ne udeleži sestanka sveta na katerega je vabljen, briše iz evidence aktivnih
članov sveta.
Ad/2 V mesecu maju 2014 je bil v Velenju posvet in tis. Konferenca NVO na temo vsebine
Strategije razvoja NVO SR in vlogi ter pomenu NVO sektorja za razvoj SR. Na obeh
dogodkih so bili izpostavljeni ključni problemi delovanja NVO in pobude ter predlogi za
izboljšanja stanja (financiranje, povezovanje, zaposlovanje,…itd). Predsednik pove, da je
strategija razvoja NVO SR sorazmerno dobro napisana, potrebno pa jo je dopolniti z vsebino
oz. novimi dejstvi ter vlogo Sveta za razvoj NVO regije in pripravi konkreten načrt skupnih
projektov za realizacijo ključnih ciljev razvoja NVO sektorja. Po kratkem povzetku vsebine
strategije je dr. Stanko Blatnik posebej izpostavi problem financiranja (primer SlovenijaHrvaška) in potrebo po ustrezni shemi sofinanciranja NVO na nivoju drţave (SIB) ali sklad,
(kot zbiranje ali zdruţevanje sredstev – donatorji, občine,…itd) za podporo razvoju NVO.
Glede na finančne potrebe razvoja skupnih projektov NVO (izobraţevanje, sociala,
promocija, razvoj socialnega podjetništva,…itd) je predsednik predlagal oblikovanje sklada
ali fundacije za razvoj NVO sektorja na nivoju regije, kar bo omogočalo skupno zbiranja
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finančnih sredstev in podporo kreditiranju NVO pri večjih projektih, kot primer za potrebe
garancije pri kreditiranju in za financiranje skupnih razvojnih projektov.
Sklep 3:Predsednik Sveta NVO (S. Prislan) in SNVOSR (dr. S. Blatnik) opravita razgovor s
predstavniki države (MJU – Jurij Mezek) in regije ( RASR- Janez Jazbec) v zvezi z
oblikovanje sklada oz. fundacije za razvoj NVO na nivoju regije ter pripravita konkreten
predlog za naslednjo sejo sveta. Rok januar 2015.
Ad/3 Predsednik je na kratko povzel dosedanjo delo in opravljene naloge Sveta za razvoj
NVO SR v l 2014 ter izpostavil pomen oblikovanje skupnih treh razvojnih programov NVO
regije (PDO – kot vsebinski primer projekt PLAVO in RP ZSD 2014-20), ki naj bodo podlaga
skupnemu razvojnemu procesu NVO sektorja v celotni regiji. Skupni projekti bodo tako
postali faktor povezovanja NVO znotraj posamezne UE (oblikujejo se Sveti za razvoj NVO v
vsaki UE) in tudi spodbuda za učinkovito povezovanje in sodelovanje NVO po posameznih
vsebinskih področjih v celotni regiji.
V ta namen se načrtno aktivirajo potenciali NVO in promovira primeri dobre prakse (Ţled –
E. Hedţet), aktivno vključi strukture iz DU (upokojenci z izkušnjami - T. Rifelj) in še posebej
dela na promociji delovanja NVO ter njihovega pozitivnega prispevka pri razvoju regije
(mediji - R. Čretnik),..itd. Dr. S. Blatnika predlaga, da se vsak mesec dva primera dobre
prakse objavita preko SNVOSR in drugih medijev (lokalni, fb, spletna strani NVO za regijo
in UE).
Iz razprave na vsebino programov so navzoči (R. Čretnik, E. Hedţet, M. Blatnik, T. Rifelj, S.
Prislan) izpostavili nujo po večjem povezovanju in sodelovanju NVO ter pripravi skupnih
konkretnih razvojnih vsebin NVO za nivo UE in regije (mediji, svet, mreţe, kakovost,
organizacija – programi, projekti in pomen sodelovanja Svet in SNVOSR) ter realizacijo
ustreznega usposabljanja (projektno delo, promoviranja dela,..itd) po posameznih UE. Za
takšne namene se oblikuje tudi fundacija ali sklad za financiranja skupnih projektov za razvoj
NVO in naše skupne dejavnosti vseh organizacij nevladnega sektorja regije.
Sklep 4: SNVOSR na osnovi dopolnjene Strategije razvoja NVO SR oblikuje predlog
skupnih zasnov (treh) programov (DO) in glavnih projektov razvoja NVO SR, ki bodo
osnova za financiranje iz skupnega sklada ali fundacije za razvoj NVO SR. Rok konec
februarja 2015.
AD/4 Skupna ugotovitev razprave navzočih predhodne točke je bila konkretizacija vsebine
delovanja (projektov) NVO in njihova večja promocija dogodkov, ki so pomembni za
delovanje NVO.
Predsednik je opravičil odsotnost g. L. Gluk-a, saj je bi vabljen na kolegij z namenom da
podrobneje obrazloţil pobudo za organizacijo in izvedbo Okrogle mize na temo »Izboljšanje
poplavne varnosti v ZSD«, ki se pripravlja za II. polovico januarja 2014. V ZSD se ţe izvaja
tudi projekt »Mladi veter«, ki je konkretni primer partnerskega sodelovanja in povezovanja
NVO pri izvedbi večjih projektov. Projekt vsebinsko obsega predvsem aktiviranje in
spodbujanja zaposlovanja mladih ter njihovo vključevanje v razvojne projekte ZSD. Navzoče
je predsednik seznanil še z vsebino 1. točke kolegija ţupanov ZSD, v prisotnosti drţ.
Sekretarja T. Slapnika iz kabineta predsednika vlade RS, na temo razvoja socialnega
podjetništva v ZSD in Sloveniji. Skupna ugotovitev kolegija ţupanov ZSD je bila, da brez
povezovanja in tvornega sodelovanj vseh deleţnikov razvoja (tudi NVO) ni mogoče
zagotoviti pogojev in učinkovito aktivirati vseh potrebnih razvojnih potencialov (naravni,
človeških in finančnih virov) za uspešen razvojni proces. V dogovoru s SNVOSR je
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planirana delavnica na temo »socialnega podjetništva« v II. polovici januarja 2014 za vse
relevantne deleţnike razvoja lokalne skupnosti, najprej za ZSD in kasneje še za drugih UE.
Predsednik je izpostavil, poleg skupne »promocije« dobrih praks, še področje »kakovosti«
delovanja NVO, saj je prav to področje usposabljanja NVO zelo pomemben faktor
učinkovitega načrtovanja, organizacije in realizacije konkretnih projektov NVO. Prav tako
moramo v sodelovanju s SNVOSR skupaj načrtovati tudi več delavnic oz. izobraţevanje za
vsa druga področja dela in delovanja NVO (okolje, sociala, zdravje,…itd). Še le skupni
projekti NVO bodo omogočili pospešeno povezovanje, sodelovanje in učinkovit razvoj NVO
sektorja v celotni regiji. Vsi navzoči so bili pozvani, da posredujejo predsedniku sveta in
SNVOSR svoje predloge in pobude za realizacijo konkretnih dogodkov in projektov
pomembnih za delovanje NVO v UE oz. celotni regiji.
Sklep 5: Vse člane kolegija Sveta za razvoj NVO SR, vključujoč predstavnika SNVOSR in
ostale člane sveta, se povabi, da posreduje svoje konkretne predloge in pobude za skupne
projekte NVO, ki bodo vključeni v skupni operativni izvedben načrt. Sočasno se posreduje
tudi informacije o načrtovanih konkretnih dogodkih in projektih NVO predsedniku sveta in
M. Blatniku za podporo in pomoč pri izvedbi s strani sveta in SNVOSR.(Tekoča naloga
vseh članov sveta).
Sklep 6: Na osnovi predlogov in pobud članov kolegija ter ostalih predstavnikov NVO se za
vsak kvartal pripravi »operativni načrt« izvedbe skupnih projektov razvoja NVO sektorja
Savinjske regije, ki ga potrdi in sprejme Svet za razvoj NVO SR. Prvi predlog pripravi
SNVOSR, rok 15.3.2015.
Ad/5 Po obširni, plodni razpravi v vseh točkah vsebine seje sveta se je predsednik navzočim
zahvalil za aktivno in konstruktivno sodelovanje ter zaţelel vsem vesele boţične praznike in
srečno ter uspešno novo leto 2015.
Drugih predlogov ali pripomb ni bilo, zato je predsedujoči sestanek Sveta za razvoj NVO SR
zaključil ob 18.00 uri.
Zapisnikar:
Katarina Hriberšek l.r.

Predsednik:
Srečko Prislan l.r.

Overitelja:
Roman Čretnik l.r.
Emil Hedţet l.r
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