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Uvod
Predstavitev dejavnosti Stičišča NVO osrednje Slovenije in predstavitev namena dogodka ter
aktivnosti, ki so bile že izvedene s strani Stičišča na področju sodelovanja NVO in občine v
Grosupljem.
Predstavitev predstavnic stičišča in skupnostnega dogovora ter potrditev skupnostnega dogovora.
Predstavitev in potrditev dnevnega reda.
Predstavitev udeležencev: predstavnice občine, vodje Urada za družbene dejavnosti, Jelke Kogovšek
in drugih udeležencev, predstavnikov različnih NVO.

1.

Uporaba plakatnih mest

Stičišče predstavi dosedanje ugotovitve. Urška Gliha iz Fundacije Drevored je opravila
terensko preverjanje obstoja plakatnih mest, navedenih v katastru občine. Veliko plakatnih mest ne

obstaja, se pravi, da na navedenem mestu ni table, kozolčka ali kakršnekoli drugačne možnosti za
namestitev plakatov.
Med NVO je prepoznana potreba po plakatnih mestih, predvsem v Grosupljem. V okolici
Grosuplja, po vaseh, je situacija boljša.
Občina ni naklonjena brezplačnim plakatnim mestom, predvsem ne na mestih, kjer se lahko
oglaševanje trži. Kozolčki se ji zdijo pase, saj je doba interneta in drugih načinov oglaševanja.
Zavedajo se, da kataster določa plakatna mesta. Niso se zavedali, da je zares potreba po njih.
Plakatna mesta naj bi upravljale krajevne skupnosti. Do realizacije ureditve plakatnih mest iz katastra
ni prišlo.
Predstavniki NVO poudarijo, da ureditev plakatnih mest ne pomeni velikega stroška. NVO se
lahko angažirajo, najdejo poceni ponudnike za table in pri ureditvi tudi drugače sodelujejo z občino.
Poudarijo tudi velik pomen vložka, saj bi s plakatnimi mesti razbremenili stroške oglaševanja NVO,
obenem pa zagotovili, da bi se več ljudi udeleževalo dogodkov. Ugotavljajo, da je prav v Grosupljem
stanje na tem področju najslabše in da bi za zgled lahko vzeli okoliške kraje, kot so Dobrepolje,
Ivančna Gorica ali Ribnica.
Po debati predstavnica občine in predstavniki NVO ugotavljajo, da so na občinskih sejah pred
leti že obravnavali zahteve oz. potrebe po plakatnih mestih, vendar ni bilo naklonjenosti
brezplačnemu oglaševanju.

SKLEP: Na občini bodo obravnavali zahtevo oz. potrebo po brezplačnih plakatnih mestih za NVO. Pri
ureditvi tega področja bodo z občino sodelovale tudi NVO oz. njihova predstavnica Urška Gliha.

2.

Uporaba prostorov

Stičišče predstavi dosedanje ugotovitve. Na prvem posvetu se je evidentirala težava, da
najemnina poslovnih prostorov za društva pomeni velik strošek, strošek, ki ga same čedalje težje
pokrivajo. Veliko društev najema svoje prostore od občine. Občina ima zakonsko podlago (Zakon o
stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti), da prostore, ki so v njeni lasti in ki
jih ne uporablja odda brezplačno tudi društvom, za katere ocenjuje, da izvajajo svojo dejavnost v
javnem interesu, v interesu občine. Občina je sporočila v odgovoru, ki ga je posredovala Stičišču, da
ima v lasti prostor na Kolodvorski v izmeri 118m2, ki je potreben prenove in ga trenutno ne
uporablja.
Predstavnica občine izpostavi, da se ji zdi to področje veliko bolje urejeno kot področje
plakatnih mest, da tu bolje sodelujejo z NVO, da jih veliko ne plačuje najemnine, npr. športna
društva, Karitas. Vendar pa za poslovne prostore v centru Grosuplja tudi zaračunavajo najemnino in
obratovalne stroške NVO, saj morajo razmišljati tudi tržno. Določili so relativno nizko najemnino (1,5

€/m2). Za prostore na Kolodvorski 2, ki so prosti in potrebni prenove, ponudbe na občini niso prejeli.
Če bo ponudba za najem, bodo opravili tudi prenovo. NVO lahko dajo ponudbo.
Predstavniki NVO predlagajo, da se opravijo pogovori med občino ter gasilci, taborniki in
kinologi, ki si delijo prostore. Predstavijo situacijo, ko NVO dobi prek občinskega razpisa sredstva za
projekte, obenem pa občini plačujejo nazaj za najemnino.
Predlaga se povezava na proste prostore občine na www.grosuplje.si, tako da bodo NVO
seznanjeni z možnostjo najema.
Predlaga se, da občina kot primer dobre prakse brezplačnega najema prostorov za NVO
vzame ureditev tega področja v Občini Ljubljana.

SKLEP: Na občini bodo obravnavali predlog za brezplačno uporabo prostorov za NVO, ki so za občino
v javnem interesu. Stališča oz. ugotovitve bodo poslali Stičišču do konca junija.

3.

Izvajanje razpisov in sodelovanje NVO z občino

Stičišče predstavi dosedanje ugotovitve. Na prvem posvetu se je evidentirala težava, da so
razpisi v občini Grosuplje prepozno objavljeni, da so posledično pozno objavljeni rezultati, kar močno
vpliva na delovanje organizacij in izvajanje programov. Težnja je po bolj transparentnih razpisih, tudi
pravilnikih. NVO so pripravljene sodelovati in si želijo spremembe pravilnikov o sofinanciranju. NVO si
želijo tudi več komunikacije in sodelovanja z občino, pred in po razpisih, pri pripravi letnih
programov.
Predstavnica občine pove, da se zavedajo, da so razpisi pozni in da bi morali biti konec leta za
naslednje leto. Za pozne razpise je krivo čakanje na sprejetje proračuna. Kar se tiče pravilnikov je
občina odprta za predloge sprememb. Tudi do sedaj je že sodelovala z NVO pri pripravi pravilnikov,
npr. na podočju športa. Pravilniki so živi in ves čas prihaja do razlogov oz. pobud za spremembe, zato
jih večkrat spremenijo. Razpise za leto 2016 bodo skušali objaviti konec leta 2015, morda že
novembra.
Stičišče izpostavi, da sprejetje proračuna ni ovira za objavo razpisov. Občina lahko tudi pred
sprejetjem proračuna izvede razpis, v katerem le ne določi višine sredstev razpisa oziroma določi, da
bo znesek sofinanciranja določen po sprejetju proračuna.
Predstavniki NVO predstavijo nekaj težav zaradi poznih razpisov in drugih pogojev razpisov
ter težave zaradi pravilnikov, ki niso življenjski.

SKLEP: NVO bodo oblikovali in posredovali predloge sprememb občini. Občina bo z NVO sodelovala
pri spremembah pravilnikov.

4.

Posledice znižanja sredstev

-

Predstavniki NVO predstavijo posledice znižanja sredstev na razpisih za NVO, in sicer:

o

za področje turizma Ana Mislej, TD Šmarje Sap;

o

za področje športa Andrej Cevc, Zveza športnih organizacij Grosuplje;

o

za področje sociale in humanitare Andrej Brezec, Zavod Drevored.

Zaradi znižanja sredstev bodo NVO izvedli manj aktivnosti in manj dogodkov, na področju športnih
aktivnosti bodo bolj obremenjeni starši, socialno izključeni bodo še v večjih težavah itd. Predstavniki
organizacije s področja sociale in humanitare dejavnosti so tudi poudarili, da se v času vse večjih
socialnih stisk ljudi zdi nerazumljivo in nedopustno tako radikalno zmanjšanje sredstev - kar za 34%,
namenjenih za sofinanciranje humanitarnih in dobrodelnih organizacij. S tem bodo ranljive skupine
občanov še v slabšem položaju. Ob tem, da sredstva namenjena za politični sistem (občinski svet,
župan, politične stranke) ostajajo nezmanjšana ali celo povečana.
Predstavnik Strelskega društva doda njihov primer, ko se vrhunski strelci ne morejo udeleževati
tekmovanj, nimajo prostorov, da bi lahko organizirali tekmovanja, ternutni prostori so nevarni ...
Vendar pa so eno najboljših strelskih društev v Sloveniji.
Predstavnica občine pove, da je proračun dvoletni, da je za naslednje leto za razpise
predviden enak znesek kot v letu 2015, da sicer bodo rebalanski, vendar bodo prioritete v letu 2016
investicije. Kasneje bodo morda spet nastopili boljši časi za NVO.
Predstavniki NVO poudarijo, da je treba posledice znižanja povedati na glas, jih objaviti in
izpostaviti, saj bodo le tako občani vedeli, kaj se dogaja in se bo morda tudi občina zavedla, da
znižanja sredstev ne bi smelo biti.
Predlog NVO je, da se s postavke za prireditve občine, ki znaša 41.600 €, sredstva z
rebalansom namenijo NVO. 41.600 € je namreč veliko za dogodke, ki jih organizira občina, obenem
pa bi te dogodke NVO naredili enako oz. bolj kakovostno z manj sredstvi.

SKLEP: Na občini bodo obravnavali predlog NVO, ki je bil izražen na posvetu. Stališča oz. ugotovitve
bodo poslali Stičišču do konca junija.

5.

Drugi možni viri financiranja

Stičišče predstavi, da so tudi drugi viri financiranja poleg občinskih in da se lahko pri
pridobivanju teh sredstev in prijavljanju na razpise, obrnejo po brezplačno podporo na Stičišče.
Predstavi tudi nekaj aktualnih, manjših razpisov in priložnost za pridobivanje dodatnih prostovoljcev z
informiranjem ljudi o možnosti višje denarne socialne pomoči za prostovoljce, ki so vključeni v
nevladne, prostovoljske organizacije.
Ob koncu posveta predstavniki NVO izrazijo željo, da Stičišče še naprej organizira tovrstne posvete.
Dogovor je, da bo naslednji posvet jeseni.

