Svet za razvoj NVO
Savinjske regije

ZAPISNIK
Skupnega sestanek predstavnikov Vlade RS, RRS Savinjske regije in RASR Celje, SRRS iz
Ribnice in Sveta za razvoj NVO SR, ki je bil v torek dne 6.10.2015 ob 13.20 uri v prostorih
RASR d.o.o. Ulica XIV. divizije 12 v Celju.
Prisotni: Drž. Sekretar iz kabineta predsednika vlade RS g. Tadej Slapnik, sekretarka iz
MGRT RS mag. Nena Dokuzov, direktor g-a. Iva Zorenč in Barbara Kač-Kadunc iz RASR,
predstavnica SRRS g-a. Darja But in predstavniki Sveta za razvoj NVO SR: predsednik
Srečko Prislan, dr. Stanko Blatnik – dir zavoda IPAK – SNVOSR in sekretarka g-a. Katarina
Hriberšek.
Opr. odsotni: pred. RRS SR mag. Branko Kidrič, Janez Jazbec – RASR in Erika LenčičStojanovič iz MJU RS.
Za sestanek je bil z vabilom predlagan in potrjen naslednji:
Dnevni red (DR):
1)
2)
3)
4)
5)

Strategija razvoja NVO SR
Vključevanje NVO SR v RRP SR 2014-20
Razvoji proces CLLD 2014-20 in NVO
Organizacija in financiranje projektov (NVO) SR 2014-20
Razno

Po uvodnem nagovoru, potrditvi vsebine dnevnega reda in zahvali navzočim za odziv na
vabilo predsednika Sveta za Razvoj NVO SR in dir. RASR g-a. Ive Zorenč, je predsednik
Srečko Prislan v uvodu predstavil delovanje Sveta za razvoj NVO SR, njegovo dosedanje
delo, načrte in cilje ter ključne probleme za uspešno delovanje in razvoj NVO sektorja
Savinjske regije (SR). Sestanek na pobudo Sveta za razvoj NVO SR je bil sklican na osnovi
mnenja predlagateljev, da je za učinkovit razvojni proces celotne SR nujno tvorno in
ustvarjalno sodelovanje vseh deležnikov razvoja na državnem, regijskem in lokalnem nivoju s
področja javnega, gospodarskega in NVO sektorja, zato so tudi potrebna takšna delovna
srečanja predstavnikov vseh imenovanih razvojnih institucij. V nadaljevanju vsebine
dnevnega reda sestanka so s svojimi mnenji, predlogi in stališči sodelovali pod:
Ad/1 Dr. Stanko Blatnik je na kratko predstavil ključne točke vsebine Strategije razvoja NVO
SR, ki jo je pripravilo SNVOSR oz. zavod IPAK iz Velenje. Navedel je predloge ukrepov za
njeno učinkovito realizacijo v praksi. Posebej je izpostavil podhranjenost NVO sektorja v SR
in Sloveniji ter njegov majhen učinek, glede na DBP, v primerjavi s članicam EU. Za
izboljšanje stanja in večji prispevek NVO pri skupnem razvojnem procesu SR je, po
njegovem mnenju, ključno urediti področje financiranja, izobraževanje in povezovanje NVO.
Nujno je ustvarjanje boljših pogojev za učinkovito projektno delo in promocijo dela ter
aktivirati podporno okolje na lokalnem nivoju za ustvarjanje novih delovnih mest, saj se
pričakuje v prihodnje, da bo NVO oz. socialni sektor postal ključni sektor za zaposlovanje v
bližnji prihodnosti!
Ad/2 Predloge in mnenja dr. S. Blatnika je dopolnil predsednik sveta Srečko Prislan in
poudaril, da je poleg organizacije in mreženja (v okviru UE) ter projektnega delovanja NVO,
ključnega pomena definirati finančne instrumente (garancija, sklad, fundacija,…itd), ki bodo
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omogočili osnovne pogoje za večjo učinkovitost delovanja NVO, in poleg prostovoljske
dejavnosti NVO, tudi razvoj storitev in gospodarske dejavnosti v smeri razvoja socialnega
podjetništva in kooperativ.
Na tem področju razvoja NVO sektorja je predsednik izpostavil dober primer tvornega
sodelovanja med gospodarskim subjekti (OOZ Mozirje) in NVO sektorjem v Zgornji
Savinjski dolini (ZSD). Rezultat takšne dobre prakse je skupni predlog razvojnih projektov
2014-20 (gospodarstva in NVO), ki so v celoti vključeni RRP SR. V bodoče je po njegovem
mnenju potrebno spodbuditi k sodelovanju tudi občine SR, saj so prav občine na lokalnem
nivoju tisti subjekti, ki lahko najbolj učinkovito soustvarjajo podporno okolje za razvoj
socialnega podjetništva (so.p.) in kooperativ ter sektorja NVO kot celote.
V tej točki DR je državni sekretar g. Tadej Slapnik vsebinsko podal izčrpno informacijo
delovanja in razvoja NVO sektorja v RS s poudarkom na socialnem podjetništvu (so.p).
Navzočim je predstavil kompleten razvoj dejavnosti so.p. v R Sloveniji in EU, ki je v ta
namen sprejela ustrezne pravne podlage na osnovi katerih smo tudi v Sloveniji sprejeli ZSocP
in druge razvojne dokumente. Večji del aktivnosti razvoja so.p. v RS se je izvedlo preko
Slovenskega foruma za socialno podjetništvo, ki je eden od najpomembnejših akterjev pri
organizaciji in spodbujanju procesa razvoja socialnega podjetništva v neposredni praksi.
Državni sekretar g. Tadej Slapnik je podrobno predstavil tudi aktivnosti Vlade RS in
pripadajočih ministrstev s primarno vlogo MGRT, ki preko sekretarke mag. Nene Dokuzov,
tudi koordinira delo razvoja so.p. na državnem nivoju. Vse aktivnosti Vlade RS na tem
področju se izvajajo v okviru oblikovane politike razvoja demokracije in socialne ekonomije,
ki bo ustvarila ustrezne pogoje in ukrepe od zgoraj navzdol, da bo lahko prišlo do učinkovite
realizacije sprejetih ukrepov, ciljev politike in iniciativ ter predlogov od spodaj navzgor.
Drž. Sekretar je izpostavil Savinjsko regijo, kot tisto regijo, ki bi lahko bila vodilna v
Sloveniji, pa jo že prehitela Podravska in Primorska. Na področju razvoja so.p. lahko SR
postane tretja po rangu v Sloveniji, saj ima vse pogoje, le aktivirati je potrebno na
regionalnem nivoju vse potenciale NVO s podporo delovnih teles RASR in lokalnih skupnosti
oz. občin.
Za dosego čim boljših rezultatov razvojnega procesa SR drž. sekretar predlagal povečati
stopnjo sodelovanja na regionalnem nivoju ter vključiti preko skupnih projektov in vsebin vse
deležnike, ki lahko prispevajo k učinkovitem razvoju na vseh področij življenja in dela. Še
posebej je izpostavil pomen NVO sektorja pri uveljavljanju »socialne ekonomije«, ki bo v
bodoče imela vedno bolj pomembno vlogo pri zagotavljanju storitev in materialnih dobrin
(sociala, samooskrba, …) za uspešen razvoj celotne regije.
Ad/3 V nadaljevanju je v predstavnica MGRT mag. Nena Dokuzov, na podane predloge in
stališča drž. sekretarja T. Slapnika, dodala, da je bila SR najbolj uspešna regija pri črpanju
EU sredstev v Sloveniji v minuli finančnem obdobju, zato verjetno obstajajo razlogi in tudi
pogoji, da je lahko med najboljšimi tudi v bodoče.
Posebej je izpostavila črpanje finančnih sredstev v okviru regionalnega razvoja in strukturnih
skladov in možnost pridobivanja razvojnih finančnih sredstev na osnovi sprejete uredbe
CLLD, oz. aktiviranje razvoja na pobudo lokalne skupnosti. Pri tem bo, preko oblikovanja
razvojnega partnerstva (RP) lokalne akcijske skupine (LAS) in strategije lokalnega razvoja
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(SLR) s konkretnimi ukrepi, omogočilo financiranje projektov na lokalnem nivoju in med
njimi tudi razvoj socialnega podjetništva ter kooperativ oz. zadružništva. Takšne oblike
podjetništva so najbolj primerne na področjih kmetijstva (samooskrbe), trajnostnega razvoja
okolja, predelovalne industrije, energetike in neprofitnega sektorja s socialnimi storitvami in
dejavnostmi, ki bodo v prihodnje omogočile de-institucionalizacijo določenih dejavnosti s
področja sociale, javnih gospodarskih službi,…itd.
Poudarila je pomen razvoja družbeno odgovornega podjetništva obstoječih gospodarskih
družb in razvoj novih modelov in oblik s področja socialne ekonomije (socialnih podjetij in
kooperativ), ki bodo generirala nove socialne vsebine in projekte za potrebe razvoja
socialnega kapitala. Projektne vsebine, kot so okolje in trajnostni razvoj, storitve in
gospodarska dejavnost ter človek in razvoj družbenih dejavnosti, so v celoti v skladu z
usmeritvami razvoja po novi uredbi (CLLD) za oblikovanje RP LAS in SLR za generiranje
razvoja na iniciativo lokalne skupnosti.
Na koncu je mag. Nena Dokuzov še podala informacijo o garancijah in možnostih predfinanciranja projektov (120 dni), saj je to ključnega pomena predvsem za financiranja
projektov NVO in razvoja socialnega podjetništva.
Ad/4 O vsebini financiranja projektov je nadaljevala predstavnica Slovenskega regionalnega
razvojnega sklada (SRRS) g-a. Darja But. Najprej je predstavila uspešno delo in poslovanje
javnega sklada RS, katerega primarni namen je spodbujati (v obliki posojil in subvencij)
učinkovito kreditiranje projektov, predvsem malih in srednjih podjetij in projektov lokalnih
skupnosti oz. podeželja, pod ugodnejšimi pogoji, kot jih ponujajo ostale pravne osebe s
področja financ in bančništva v RS. SRRS razpolaga s premoženjem države, zato mu je
primarna dolžnost skrbeti za gospodarno in učinkovito razpolaganje s finančnimi sredstvi, ki
so mu dana v upravljanje. SRRS se s finančnimi spodbudami ali transakcijami na osnovi
nepovratnih sredstev ne ukvarja.
Za potrebe NVO sektorja je SRRS zaznal veliko potrebo po pred-financiranju EU projektov,
ki so bili odobreni prijaviteljem na EU razpisih na osnovi sklepov ali odločb pristojnih teles.
Zato je v l. 2013 bil sprejet ukrep oz. instrument pred-financiranja projektov na osnovi
odobrenih projektov financiranih z evropskimi fin. sredstvi za različne pravne osebe (med
njimi tudi NVO), ki pri bankah niso izpolnjevale pogojev za pridobivanje kreditov oz.
financiranje takšnih projektov. Za ta ukrep in namene je SRRS že zagotovil finančna sredstva
v l. 2013, 2014 in 2015. Povpraševanje po sredstvih tega ukrepa, pa je že pri prvem razpisu
bilo nad pričakovanji, saj so vsa finančna sredstva za ta namen bila razdeljena med prijavitelje
že v enem dnevu.
Zaradi velikega povpraševanje po tem ukrepu pred-financiranju projektov je SRRS preko
ustreznih teles, ki nadzirajo upravljanje sklada, predlagal v poslovnem načrtu odobritve
finančnih sredstev za poslovno obdobje 2016 do 2020 oz. na dve leti, v vrednosti cca. 5 milj.
eur-ov. Na ta ukrep se lahko prijavi vsakdo, ki izpolnjuje pogoje (ima odobreno vlogo in
podpisano pogodbo). Sredstva SRRS za pred-financiranje projektov se dodeljujejo do 80%
odobrenih EU fin. sredstev, oz. največ do 100.000,00 eur-ov. Za vračilo sredstev SRRS s
strani pravne osebe oz, stranke je določeno rok 8 dneh po plačilu stroškov z EU sredstvi oz.
najkasneje v treh letih po podpisu pogodbe s SRRS.
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SRRS razpolaga s sistemskim virom oz. namenskim premoženjem sklada v vrednosti cca. 100
milj. eur-ov in si želi pridobit dodatna sredstva z dokapitalizacijo ali iz tujine.
Informacijo predstavnice SRRS o pred-financiranju projektov je dopolnil drž. sekretar Tadej
Slapnik s predlogom, da bi v sodelovanju občin in drugih deležnikov pripravili tudi nad-ukrep
v obliki poroštva ali garancije s katerim bi lahko na regionalnem nivoju ustvarili mehanizem
oz. ukrep, ki povezujejo regionalne deležnike v obliki poroštva, kar bi omogočilo lažji dostop
do finančnih sredstev NVO in tako zagotavljalo permanentno financiranje razvojnih
projektov. Kot dodatek temu je predlagal še ustrezno spremembo zakonodaje v zvezi
kreditiranjem projekt bank, ki bi sprostila oz. zmanjšala pogoje za pridobivanje finančnih
sredstev za namene kreditiranje projektov (na primer NVO).
Predsednik sveta je predlagal, da je za učinkovito pripravo in realizacijo projektov potrebno
povečati timsko sodelovanje vseh ostalih deležnikov z različnih področij med katere spadajo
tudi finance in administrativno vodenje oz. spremljanje projektov ter poročanje o njihovi
realizaciji. Prav iz tega razloga bi bilo potrebno pristopiti k regijskimi projekti (z več partnerji
na določenem področju – okolje, so.p, izobraževanje, storitve,…itd), ki bi zagotovili tudi
usposabljanje kadrov in povezovanje partnerjev (pravnih oseb - NVO) iz celotne regije, ne le
v eni občini, MO ali oz. sub-regiji. Prav tako predlaga, da bi predstavnik določene fin. pravne
osebe konkretno sodeloval na projektih, kot partnerji, saj bi se s tem zagotovili večja kakovost
in zanesljivost pri financiranju in finančnem vodenju projektov.
Ad/5 Pri vsebini organiziranja in delovanja NVO sektorja sta se vključila s svojimi predlogi in
pobudami tudi dir. RASR Iva Zorenč in drž. sekretar Tadej Slapnik. Opozorila sta na problem
vključevanja NVO v razvojne procese iz nekaterih delov regije in potrebo po oblikovanju
mrež ali mreže NVO, ki bo učinkovita v celotni regiji, zato je najbolj pristojno stičišče NVO
regije, saj za ta namen pridobiva ustrezna javna sredstva in lahko s temi sredstvi ter svojo
vlogo oz. delovanjem omogoča aktiviranje, usposabljanje in sodelovanje NVO iz celotne
regije.
Mag. Nena Dokuzov je pri problematiki vključevanja NVO v razvojni proces opozorila na
oblikovanje RP LAS, na osnovi javnega poziva Vlade RS in uredbe, ki jo je ta sprejela, v
katere se lahko NVO aktivno vključijo in tvorno sodelujejo pri oblikovanju in realizaciji
vsebin pomembnih za razvoj NVO sektorja in socialnega podjetništva. Ta naloga je po
njenem mnenju ključna za pridobivanje potrebnih finančnih sredstev in participacijo pravnih
oseb NVO sektorja v okviru razvoja na pobudo lokalne skupnosti!
Predlog je podprl drž. sekretar Tadej Slapnik s primerom posveta za LAS na državnem nivoju
in predlagal, da se prav tako na nivoju regije organizira posvet in predstavitev vsebine uredbe
CLLD ter povabi v sodelovanje vse NVO, ki želijo tvorno sodelovati, da do njih pride prava
informacija o novih oblikah organiziranja in možnosti sodelovanja NVO v razvojnem procesu
lokalne skupnosti. Pri organizaciji in izvedbi takšnega posveta lahko pomaga tudi država in ga
morajo podpreti tudi občine, saj ima vsaka NVO svoj sedež v določeni lokalni skupnosti.
Dir. RASR g-a. Iva Zorenč je sprejela takšno pobudo drž. sekretarja in obljubila, da bo
RASR, v sodelovanju s predstavniki NVO SR ter pomočjo predstavnikov države, v čim
krajšem času organiziral in izvedel takšen posvet. Predsednik je navzoče opomnil tudi na
potrebo po tvornem sodelovanje in boljšem informiranju lokalnih deležnikov o vsebini in
podpori razvoju socialnega podjetništva in kooperativ, zato bi bilo potrebno opraviti v vsaki
4

Svet za razvoj NVO
Savinjske regije

sub-regiji SR (oz. UE) posvet ali delavnico na temo socialne ekonomije oz. socialnega
podjetništva.
Na osnovi pobude Sveta za razvoj NVO SR, sodelujočih na sestanku in konkretnem predlogu
drž. sekretarja Tadeja Slapnika se za zaključke sestanka kolegija predlagajo naslednje naloge
oz. sklepi:
Sklep št. 1: Pristopi se k oblikovanju predloga regijske garancijske sheme oz. instrumenta za
pred-financiranje projektov in poda pobudo Banki Slovenije oz. združenju bank za
spremembo zakonodaje na področju financiranja oz, kreditiranje projektov ter oblikuje
dogovor občin in republiškega sklada za oblikovanja poroštva regionalne garancijske sheme.
Sklep št. 2: Organizacija regijskega posveta na temo vključevanja NVO v proces oblikovanja
RP LAS in SLR ter aktivne participacije NVO pri njeni vsebini. Pri tem se pozove NVO, da
se oblikuje, na osnovi razpisa predvidoma v oktobru 2015, ustrezno partnerstvo NVO za
SNVOSR, ki bo omogočilo oblikovanje in realizacijo učinkovitih ukrepov za razvoj NVO
sektorja v celotni regiji.
Sklep št. 3: Na temo razvoja socialnega podjetništva in kooperativ v SR se organizira posvet o
oblikovanju Strategija razvoja socialnega podjetništva oz. socialne ekonomije SR. Na posvet
se povabi vse relevantne deležnike razvoja socialne ekonomije SR in predstavi tudi primere
dobre prakse v Sloveniji oz. iz Savinjske regije.
Za realizacijo navedenih sklepov se pripravi rokovnih (z nosilci in roki – dogovor dir. RASR
g-a. Iva Zorenč, drž. sekretar g. Tadej Slapnik in pred. Sveta NVO SR g. Srečko Prislan).
Drugih predlogov ali pripomb ni bilo, zato se je predsedujoči še enkrat zahvalil vsem
prisotnim za tvorno sodelovanje in sestanek kolegija zaključil ob 14.45 uri.

Zapisnikar:
Katarina Hriberšek l.r.

Predsednik Sveta za razvoj NVO
Srečko Prislan l.r.

Vednost :
- vsem prisotnim in ostalim vabljenim
- članom RRS in Sveta za razvoj NVO SR
- dir. ORA Savinjske regije
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