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1. POSLOVNO POROČILO
Osnovne informacije
Ime zavoda:

SKUP – skupnost privatnih zavodov

Pravnoorganizacijska oblika:

skupnost zavodov

Sedež zavoda:

Britof 469, 4000 Kranj

Matična številka:

3567591000

Davčna številka:

42209960

Ustanovitelj:

Inštitut Primus in Moneo, poslovni inštitut

Namen in cilji skupnosti zavodov
V letu 2016 je bil namen SKUP dejavnosti zlasti v:










povezovanju slovenskih zasebnih zavodov,
dvigu kakovosti delovanja, zagotavljanju primernega vrednotenja njihove dejavnosti ter
zagotavljanju podpore delovanju članov skupnosti,
zagotovitvi vključenosti članov skupnosti pri decentralizaciji in prenosu storitev javnih zavodov in
subjektov javnega prava na zasebni sektor,
pospeševanje raziskovalne dejavnosti, inovativnosti in ustvarjalnosti članov skupnosti namenjene
razvoju storitvene in druge nepridobitne dejavnosti ter socialne ekonomije,
sodelovanja v postopkih oblikovanja politik, predpisov in ukrepov na lokalnem, regionalnem,
državnem in mednarodnem nivoju ter predstavljanja interesov članov skupnosti v teh postopkih,
sodelovanja v socialnem dialogu na nivoju nevladnega sektorja, lokalnem, regionalnem, državnem
nivoju ter v okviru Evropske unije,
sodelovanja z drugimi domačimi in mednarodnimi mrežami nevladnih organizacij ter organizacij
socialne ekonomije,
sodelovanja z drugimi organizacijami, gospodarskimi subjekti, državnimi organi in organi
regionalnih in lokalnih skupnosti, institucijami,
razvijanja spodbudnega okolja za delovanje zasebnih zavodov v Sloveniji, vključujoč sprejetje
potrebnih predpisov ter odpravo administrativnih ovir za delovanje zasebnih zavodov,

Poleg namenov povezovanja privatnih zavodov se skupnost ustanavlja tudi za razvoj, izvajanje in
vrednotenje dejavnosti, programov in projektov na družbenih področjih, ki so za razvoj družbe
posebnega pomena.
Skupnost izvaja in podpira socialno podjetniške in družbeno učinkovite programe, projektov in
dejavnosti organizacij civilne družbe, nevladnih organizacij, organizacij socialne ekonomije, socialnih
podjetij ter dejavnosti drugih subjektov in posameznikov na področjih:
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socialne ekonomije, socialnega podjetništva ter družbenih inovacij,
prava, zagovorništva in mirnega reševanja sporov
socialnega varstva
na področju varstva in promocije zdravja
družinskega varstva
varstva človekovih pravic
zagotavljanja enakih možnosti in socialne vključenosti in preprečevanja diskriminacije,
varstva invalidov, žensk, starejših, otrok, brezposelnih in drugih ranljivih družbenih skupin,
varstva in promocije zdravja,
ohranjanja narave, urejanja in varstva okolja in zaščite živali,
trajnostnega kmetijstva in ekološko pridelane hrane,




















trajnostnega in socialnega turizma,
kulture, tehnične kulture in ohranjanja kulturne, tehnične in naravne dediščine,
amaterskega športa in telesne kulture, katere namen je rekreacija in socializacija,
znanosti, raziskovanja, izobraževanja in vzgoje,
spodbujanja uporabe obnovljivih virov energije in razvoja zelene ekonomije,
socialne in pravične trgovine,
mladinskega dela,
reševanja in zaščite,
spodbujanja razvoja lokalnih skupnosti,
zagotavljanje solidarnostne pomoči med ljudmi,
nudenja brezplačne pravne pomoči, svetovanja, zagovorništva za ranljive skupine ljudi,
nudenja izvedbe postopkov, usposabljanj ter treningov s področja mirnega reševanja sporov,
mediacije, drugih oblik alternativnega reševanja sporov, razvoja modelov upravljanja s spori ter
drugih oblik upravljanja s spori,
upravljanja projektov, programov in dejavnosti za druge organizacije in posameznike
oblikovanja politik, predpisov in ukrepov ter razvoja aktivnega državljanstva
delovanje na področju informiranja, osveščanja, izobraževanja, usposabljanja ter uporabe
informacijskih tehnologij za izboljševanje kvalitete življenja v družbi
prostovoljstva,
humanitarnih dejavnosti ter
drugih dejavnosti z družbeno koristnimi učinki.

Organi skupnosti zavodov
Svet skupnosti
Svet skupnosti je pristojen za sprejemanje statuta skupnosti zavodov, sprejemanje programov dela in
razvoja skupnosti zavodov ter spremlja njihovo izvrševanje, določa finančni načrt in sprejema letno poročilo
skupnosti, daje ustanovitelju in direktorju predloge in mnenja o posameznih vprašanjih ter opravlja druge
naloge.
Strokovni svet skupnosti zavodov
Strokovni svet obravnava vprašanja s področja strokovnega dela skupnosti zavodov, odloča o strokovnih
vprašanjih v okviru pooblastil, določenih v statutu ter opravlja druge strokovne naloge.
Direktor skupnosti zavodov
Direktor je poslovodni organ skupnosti zavodov in njegov strokovni vodja. Direktorja imenuje in razrešuje
svet zavoda s soglasjem ustanovitelja. Direktor vodi in organizira delo in poslovanje skupnosti zavodov,
predstavlja in zastopa skupnost zavodov in je odgovoren za zakonitost dela skupnosti zavodov.
Direktor (od decembra 2013): Primož Šporar
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Izvedeni programi v letu 2017
Splošne dejavnosti
SKUP je v letu 2017 posloval na lokacijah v Kranju (sedež), lokaciji v Škofji Loki (program Grozd NVO
Gorenjske) ter v Ljubljani (prostori Banka Sparkasse d.d.).

Ena sodelavka je bila zaposlena v okviru programa Grozd (Urška Križnar), Primož Šporar je bil zaposlen na
programu Grozd ter programih CTRL, IDEAS in Empublic, sodelavka Špela Šega pa na programih CTRL,
Empublic in IDEAS.

SKUP obvešča o naši dejavnosti preko spletnega portala www.skup.si ter z elektronskim mesečnikom Ebrezdobicka. Mesečnik se je pošiljal na približno 3.000 e-naslovov, spletno stran mesečno obišče približno
150 obiskovalcev.

Grozd NVO Gorenjske
S projektom povezujemo gorenjske nevladne organizacije, jim omogočamo izmenjavo znanja ter
uresničitev skupnih projektov. Preko uspodabljanj in svetovanj želimo povečati stopnjo usposobljenosti
zaposlenih in prostovoljcev, z drugimi aktivnostmi spodbujamo vključevanje v oblikovanje politik in
aktivno državljanstvo posameznikov in organizacij ter tako vzpostavimo prepoznaven glas nevladnih
organizacij v regiji. Prizadevali smo si za plodno sodelovanje med nevladnimi organizacijami, javnim
sektorjem, gospodarstvom ter mediji.

Tudi v tem obdobju projekt izvajata v partnerstvu SKUP – Skupnost privatnih zavodov in Zavod Tri, zavod
za trajnostne skupnostne prakse.

Vse informacije na www.grozd.si.

Mediacija in mirno reševanje sporov
Družba za mediacijo in reševanje sporov (kot blagovna znamka znotraj SKUPa) je izvajala posamične
primere pred-mediacijske dejavnosti in dejavnosti preprečevanja sporov, oceno stanja in analizo tveganj,
nevtralno oceno spora ter oceno stroškov spora.

V letu 2017 smo organizirali 7. dneve mediacij (30.11./1.12.2017), več o dogodku na www.dnevimediacij.si.
Konference se je udeležilo okrog 125 udeležencev. Sodelovali smo s preko 15 partnerji. V okviru
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konference smo organizirali tudi 1. Pro bono mediacijski dan (28.11.2017, dobrodelni torek). 25 mediatorjev
in mediacijskih organizacij je ponujalo brezplačne mediacije in informacije.

Primož Šporar je kot predstavnik Družbe za mediacijo še vedno predsednik MEDIOS – Združenje
mediacijskih organizacij Slovenije.

Pravna in brezplačna pravna pomoč
V letu 2017 smo nudili pravno pomoč v sodelovanju z različnimi partnerji:


OBČINA BOHINJ - občanom in občankam nudimo brezplačno pravno pomoč in mirno reševanje
sporov.



OBČINA NAKLO – brezplačna pravna pomoč občanom in občankam



OBČINA KRANJSKA GORA – brezplačna pravna pomoč občanom in občankam

Državni preventivni mehanizem
SKUP je tudi v letu 2017 sodeloval z Varuhom človekovih pravic pri izvajanju nalog in pooblastil po
Opcijskem protokolu h Konvenciji proti mučenju in drugim krutim, nečloveškim ali poniževalnim kaznim ali
ravnanju.
Skupaj z varuhinjo človekovih pravic, njenimi sodelavci ter sodelavkami ter predstavnicami in predstavniki
drugih nevladnih organizacij obiskujemo različne institucije, kot so zavodi za prestajanje kazni zapora,
policijske postaje, domovi upokojencev, psihiatrične bolnice in nekatere druge, ki imajo zaprte oddelke.
Namen nadzora je ugotoviti, kako je poskrbljeno za osebe, ki se nahajajo v teh institucijah in kakšne so
bivanjske razmere v njih.
Pri izvajanju sodeluje pet strokovnih sodelavk in sodelavcev.

Dnevi socialne ekonomije
SKUP skupaj s ŠENT - Slovenskim združenjem za duševno zdravje že od leta 2010 letno organizira Dneve
socialne ekonomije.

Zadnji 8. Dneve socialne ekonomije smo organizirali 7.12.2017 v Ljubljani, udeležilo se jih je preko 130
udeležencev/k. Več informacij na: http://www.skup.si/programi/dse

CTRL ALT ENTERprise
SKUP je v letu 2016 v partnerstu z vodilnim partnerjem SOFORM (Pordenone, Italija) pridobil projekt »CTRL,
ALT, ENTERprise« namenjen zaposlovanju in samozaposlovanju ranljivih skupin. V letu 2017 je bilo izvedenih
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več dejavnosti (srečanja projektne skupine, analiza modela za presojo primernosti kandidatov/k za
zaposlitev, sodelovanje v drugih projektnih dejavnostih).

Empublic
SKUP je ob koncu leta 2016 v partnerstu z vodilnim partnerjem SOFORM (Pordenone, Italija) pridobil projekt
»Empublic« namenjen preučitvi možnosti in vpliva zakonodaje na področju javnih naročil na zaposlovanje
ranljvih skupin. Projekt smo začeli izvajati v novembru 2016, v letu 2017 smo se udeležili srečanja v Trentu ter
sodelovali pri aktivnosti o1,o2 in o3 (analiza modelov javnega naročanja in socialnih klavzul, model
vključevanja ranljivih). Projekt se bo nadaljeval do avgusta 2019.

I.D.E.A.S.
SKUP sodeluje v projektu I.D.E.A.S. - Inclusion.Diversity.Equality.Awareness.Success. (Launching Diversity
Charters in Slovenia, Croatia and Romania), ki ga kot vodilni partner vodi Dobrovita d.o.o. in je
sofinanciran s strani Evropske komisije, Generalnega direktorata za pravosodje in potrošnike, v okviru
programa za pravice, enakost in državljanstvo.
Glavni cilj projekta: razvoj, vzpostavitev nacionalnih Listin raznolikosti (t.i. Diversity Charters) v Sloveniji,
Romuniji in na Hrvaškem ter pomoč pri implementaciji listine v organizacije.
V letu 2017 smo se udeležili srečanja v Zagrebu in pripravili metodologijo za feasibility študijo.
Trajanje projekta: 01.1.2017 do 31.12.2018

Evropsko ekonomsko socialni odbor - EESO
V letu 2015 je bil predstavnik SKUP-a Primož Šporar ponovno izvoljen v Ekonomsko socialni odbor EU
(EESO) in sicer za mandat 2015-2020. Na podlagi izvolitve je bil pripravljen program predstavnika ter spletna
stran za spremljanje njegovega dela (več informacij www.skup.si), v letu 2016 smo že aktivno obveščali o
dejavnostih.
Tudi v letu 2017 je Primož Šporar član predsedstva III. skupine, član JCC z Republiko Srbijo, član INT, SOC ter
REX, ter član CCMI in SOC CAT kategorije. Obenem je član neformalnega NGO cluba.
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Kronološki pregled dejavnosti
Povzetek objav iz Twittov
Preko 130 udelezencev bo na 8. DSE razpravljalo o pogojih delovanja SP, financnih vidikih delovanja in
dobrih praksah znotraj socialne ekonomije. Skupina Brez dobicka bo predstavili tudi projekte SENTINEL,
EmPublic, PROFIT IN SIV.
Dr. Zoran Stancic na 8. Dnevih socialne ekonomije, ki jih 7.12.2017 organizirajo SENT, SKUP in ZSES v Hisi EU.

Gorenjski glas 1.12.2017 predstavlja 1. Pro bono mediacijski dan, ki smo ga v SKUPu s partnerji organizirali
28.11.2017 na Dobrodelni torek.

Anka Patru, Andrej Razdrih, Tanja Pia Metelko in Andrej Rautar v igranju vlog in mediacijskih vescin na 7.
Dnevih mediacij.

7

ŠENT in SKUP ter partnerji vabijo na 8. dneve socialne ekonomije. Ljubljana, 7. december 2017 ! Več
informacij:
http://www.sent.si/index.php?m_id=novice&n_id=712&t=8._Dnevi_Socialne_Ekonomije_%3Cbr%3E7.12.2017%
3Cbr%3E …
Primoz Sporar 14.11.2017 ob slavnostnem podpisu Listine raznolikosti Slovenija v imenu SKUP z varuhinjo
clovekovih pravic Vlasto Nussdorfer.

Na Kokrici pri Kranju smo 17.10.2017 izvedli delavnico o oblikovanju produktov turizma z ucinkom.
SKUP od 4-6. oktobra 2017 v Zagrebu sodeluje na 2nd Partnership meetingu projekta I.D.E.A.S.
Iz konference "Smart solutions for sustainable and inclusive societies" v Tallinu, 12.9.2017.

SKUP 12.9.2017 sodeluje na konferenci "Smart solutions for sustainable and inclusive societies" v Tallinu v
Estoniji
Primož Šporar se je 5.9.2017 v Bruslju sestal z Ioannisom Vardakastanisom, predsednikom European
Disability Foruma (EDF).
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EESO natecaj "Civil Society Prize 2017" je odprt za prijave. Glavna nagrada 50.000 EUR. Info:
Primoz Sporar 23.6.2017 sodeluje na konferenci "Brexit and its border implications?" v Dundalku na meji
med Irsko in Severno Irsko.

V okviru #GT Summita na Bledu 21.6.2017 organizirali prvi Impact coffee (time) za 25 udelezencev iz tujine na
temo turizma z ucinkom.

SKUP 19.6.2017 v Ljubljani sodeluje na posvetu "Ali vrednote vkljucenosti promovirajo rast podjetij?", v
okviru projekta I.D.E.A.S.
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Jure Trbic v imenu SKUPa 13.6.2017 sodeloval na novinarski konferenci ob predstavitvi dela Državnega
preventivnega mehanizma za leto 2016.

Slovenian
Green
Day
in
1.
Impact
Tourism
Congress
12.6.2017
https://drive.google.com/file/d/0Bz0fJAQK2Myjdmk3SUYtU3ZqUEU/view?usp=sharing …

v

slikah:

Primož Šporar sodeluje na konferenci "The 2030 Agenda for Sustainable development", ki jo v Bruslju 22/23.
maja 2017 organizira EESO
ESS in EESO na razsirjeni seji ESS v Ljubljani 22.5.2017 o Beli knjigi o prihodnosti Evrope, sodelujejo tudi
predstavniki NVO.

Video of "Your Europe, Your Say" of 2017 https://www.youtube.com/watch?v=eJIYmMxICkY …, more also
on #YEYS2017.
Prispevek o EESO Your Europe Your Say - YEYS, ki je bil 31.3.2017 v Bruslju na
SKUP 14.4.2017 na podlagi dogovora z občino v Kranjski Gori prvič izvaja brezplačno pravno pomoč in
mediacijo za NVOje in občane/ke.
Drugo usposabljanje v okviru projekta CTRL v Ljubljani od 3.4.2017 do 7.4.2017.
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Za 28.11.2017, ko bo potekala akcija Dobrodelni torek 2017 tudi v Sloveniji s partnerji prvic napovedujemo
brezplacni mediacijski dan.
Save the date: 7. Dnevi mediacij bodo 30.11/1.12.2017 v Ljubljani.
Slovenski dijaki in dijakinje vkljuceni v razpravo o prihodnosti EU na podrocju varstva okolja v okviru EESO
YEYS 2017.

Slovenska "delegacija" iz Skofijske gimnazije Vipava na Your Europe Your Say - YEYS 2017, ki ga v Bruslju
30.3.2017 organizira EESO.

Udelezujemo se EESO konference na Malti 23/24.3.2017 o "Offering a better service to citizens in EU".
Primoz Sporar sodeluje 23/24. marca 2017 na izrednem zasedanju III. skupine Evropskega ekonomsko
socialnega odbora - EESO na Malti.
SKUP na podlagi zahtevka MJU marca 2017 moral vrniti 30 (trideset) EUR kot neupravičen strošek pri
izvajanju projekta Grozd NVO Gorenjske.
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Your Europe Your Say - YEYS 2017 - 21.2.2017 v Vipavi na Škofijski gimnaziji Vipava

Spela Sega in SKUP 2/3. marca 2017 v Ljubljani gosti projektne partnerje CTRL ALT ENTERprise projekta.
Prostore je brezplacno omogocila NLB.

EESO 22.2.2017 podprl pripravo mnenja »Financing of Civil Society Organisations by the EU.« Predloge
pošljite na primoz.sporar@skup.si.
Spela Sega iz SKUP na konferenci o o nasilju nad zenskami in v druzini na Brdu 17.2.2017 v organizaciji
MDDSZ.
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0 replies 0 retweets 0 likes
Svet 24 na torek 10.1.2017 spet o akciji Dobrodelni torek. Dan za zaposlovanje.
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II. POJASNILA K RAČUNOVODSKIM IZKAZOM 2017
Izdelava letnega poročila za leto 2017

Poročilo je bilo izdelano v Kranju, dne 26. 2. 2017
Poročilo je bilo sprejeto na seji sveta dne 27.2.2017

Primož Šporar, direktor
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