
Poročilo o udeležbi na 4. seminarju Gruntvig 50+ 

na Švedskem od 14. do 16. junija 2011 

 

 
Udeležba:  

predstavniki Nemčije, Irske, Finske, Češke, Slovaške, Italije in Švedske (kot v prilogi Participants) 

 

Program: (kot v prilogi Program) 

 

TOREK, 14.6.2011 

Prihod, namestitev, večerja in zvečer medsebojna predstavitev udeležencev. Pogovorni jezik: angleščina. 

 

SREDA, 15.6.2011 

Ob 8.00 predstavitve: 

1. Katarina Kubinakova iz Slovaške je predstavila organiziranost  in delovanje podeželske 

organizacije za lokalne aktivnosti, ki s strokovno podporo pospešuje razvoj  in uresničevanje 

rešitev za evidentirane potrebe podeželskega prebivalstva. (www.voka.sk) 

2. Denis Goja iz Slovenije je predstavil organiziranost, zgodovino in aktivnosti Društva za razvoj 

slovenskega podeželja, ki povezuje, združuje aktivnosti in komunikacijo lokalnih akcijskih skupin 

s pristojnimi državnimi organi za razvoj podeželja in podobnimi družbami in organizacijami v 

tujini. 

 

Ob 10.00 delavnica: Katere so v sedanjem času najpomembnejše oblike, s katerimi lahko podeželsko 

prebivalstvo vpliva na odločitve o življenju in razvoju podeželja, primerne predvsem za delovanje skupin 

prebivalstva nad 50 let?  

Po OPERA metodi smo poiskali najprimernejše oblike vpliva podeželskih skupin prebivalstva po 

petdesetem na življenje in razvoj v sedanjem času..  

Rezultati delavnice: najprimernejše metode so:  

- nenehno širjenje informacij z različnimi pristopi in s čim več orodji med zainteresirane skupine, 

posameznike in širšo javnost, 

- nenehno vodenje in motiviranje ljudi za aktivnosti lokalnega pomena, 

- partnerstvo in sodelovanje na več nivojih delovanja, 

- informiranje in sodelovanje z mediji, 

- inovativni pristopi k razvojnim aktivnostim na podeželju, 

- lobiranje in politični vpliv. 

Več je razvidno iz slikovnega materiala delavnice. 

 

 

Po kosilu ob 13.00: 

Udeleženci seminarja Gruntvig 50+ smo se pridružili nacionalnemu seminarju Local Economy Days, kjer 

smo prisostvovali predstavitvam »What is the problem?« in »A Local Example«, za katere smo prejeli 

prevode v angleščino. Predstavitvi v prilogi.  

 

Ob 15.30: Ogled in predstavitev primera dobre prakse združevanja interesov lokalne skupnosti in 

ekonomskega interesa (banka) v učinkovito tržno dejavnost lokalne skupnosti.  

Primer turistične vasice Sätra Brunn: V letu 1700 je bila na območju sedanje turistične vasice Sätra Brunn 

odkrit izvir vode, bogate z minerali, ki je bila  do sredine 18. stoletja izkustveno prepoznana kot koristna 

zdravju in dobremu počutju. V 19. in 20. stoletju se je tu razvilo zdraviliško naselje, ki je bilo v novejši 

zgodovini do leta 1996 sofinancirano iz državnega proračuna in tako dostopno najširši javnosti. Ko je 

država zaradi pomanjkanja finančnih virov za vzdrževanje sistema umaknila neposredno financiranje, je 

kompleks po nekaj neuspelih poskusih najti zasebnega kupca pričel propadati. Lokalno prebivalstvo je 

bilo s tem kompleksom izredno povezano in ga je čutilo kot svojega. Zbralo se je 50 lokalnih aktivistov, 

ki so ustanovili korporacijo, v katero so vložili predvsem svojo voljo in veliko prostovoljnega dela (prvo 



leto vsak od soustanoviteljev 450 ur in v naslednjih letih vsak po 50 ur),  po šestim mesecih vztrajnega 

iskanja našli banko, ki jim je za garant vloženega truda in prostovoljnega dela odobrila kredit za odkup 

najbolj vitalnih zgradb turistične vasice, da so lahko pričeli z dejavnostjo prodaje počitnic v naravi, v 

zdravju in dobremu počutju koristnem okolju in konferenčnim turizmom. Z veliko truda, volje, vloženega 

osebnega dela in podpore lokalnega prebivalstva so v desetih letih poslovanja uspeli odkupiti 70% od 120 

objektov kompleksa in danes kljub krizi, ki je zahtevala odpust 6 od 36 delavcev v korporaciji, poslujejo 

pozitivno, ohranjajo celotno območje dejavno in prispevajo k ekonomski stabilnosti redko poseljenega 

lokalnega podeželja. 

 

Ob 17.00: Seminar Trajnostni razvoj podeželja s pomočjo prostovoljcev  

Udeležili smo se treh predstavitev švedskih predstavnikov prostovoljnih nevladnih organizacij, ki si 

prizadevajo za razvoj samozadostne lokalne skupnosti na podeželju. Predstavljen nam je bil projekt 

povezovanja prostovoljnega dela mladih in družin na kmetijskih gospodarstvih  zainteresiranih kmetov, 

razvijanje lokalne trgovske mreže in projekt razvijanja sistema in informiranja zainteresiranega 

prebivalstva v aktivnosti za učinkovito lokalno samooskrbo.  

 

Po 19.00: Večerja in po njej poljubna diskusija med udeleženci.  

 

ČETRTEK, 16.6.2011 

Ob 8.00:  Predstavitve različnih projektov za razvoj podeželja: 

- Jan (Češka) je predstavil vrsto aktivnosti pod skupnim motivacijskih naslovom: Izpelji razvoj pri 

lokalnem prebivalstvu takoj. Opisal je vrsto aktivnosti kot so formiranje in tehnična in strokovna 

podpora lokalnim akcijskim skupinam, razvoj trajnostno naravnanih regij, uresničevanje projekta 

z geslom »bodi aktiven zase in zdaj«…. Napovedal je možnost razvoja v bolj lokalno ekonomsko 

zadostne skupnosti s koriščenjem lokalnih virov. 

- Annikki (Finska) je predstavila projekt »wwoof: world wide opportunities of organic food«, ki ni 

internacionalen projekt, ker se odvija v vsaki deželi različno, predvsem pa promovira pridelavo in 

uporabo lokalne organsko pridelane hrane tam in takrat, ko je ta proizvedena. 

- Andrea (Italija) je predstavil primer dobre prakse uporabe potencialov ljudi nad 50 let starosti 

predvsem v socialno kooperativnih programih kot so pomoč na kmetijah kot oblika socialne 

rehabilitacije ozdravljenih odvisnikov, vključevanje funkcionalno oviranih ljudi v vsakdanje 

življenje, oskrba starostnikov in njihovo socialno aktivnost, podpora inovativnim programom 

razvoja podeželja, podpora socialnim, k ljudem usmerjenim podjetjem (ne prvenstveno dobičku), 

vzpodbujanje k solidarnosti in povezovanju akterjev na podeželju. 

- Helen (Irska) je predstavila delovanje socialno usmerjene banke Clam Credo, ki skrbi za razvoj 

podeželja  s kreditiranjem razvojnih projektov po ugodnih kreditnih stopnjah ( ne samo za 

dobiček). Predvsem se na tak način kreditira socialno usmerjene projekte za dolgoročna vračila, 

leader projekte za kreditiranje plačilne sposobnosti izvajalcev projektov pred povračilom 

evropskih sredstev in podobno. 

- Chris (Nemčija, Brandenburg) je predstavil projekt razvoja blagovne znamke »Von hier« iz 

enostavnega lokalnega projekta ponuditi lokalno bio pridelano hrano lokalnemu prebivalstvu pod 

imenom Brandenburger Früstuck. Uspeli so s 70 lokalnimi bio produkti 25 lokalnih podjetij 

predelave hrane prodreti na police Supermarketa Berlin in v mrežo supermarketov Kaiser.   

- Jan (ponovno Češka) je na koncu še na kratko predstavil nacionalno mrežo lokalnih podeželskih 

šol, ki so v svoje programe vključile popoldansko in večerno izobraževanje lokalnega prebivalstva 

za trajnostni razvoj. Sistem deluje od leta 2005. Vsebine izobraževanj so prirejene interesom 

lokalnega prebivalstva in so kar dobro obiskane. Predavatelji so večinoma lokalni izobraženci v 

starostni kategoriji čez 50 let ali aktivni upokojenci. Kar 80% udeležencev teh programov so 

ženske. 

 

Ob 10.00: Udeležili smo se študijskega terenskega ogleda lokalne skupnosti Svartådalen.  

Svartådalen je lokalna skupnost v osrednji Švedski, ki geografsko meri cca 30 X 50 km in ima okrog 

3.000 prebivalcev. Lokalna skupnost se je konec devetdesetih prejšnjega stoletja in v začetku tega 

desetletja soočila z upadanjem števila prebivalstva zaradi selitev v večja mestna središča in s tem 



ugašanjem lokalnih infrastrukturnih elementov (zdravstvena splošna in specialistične ambulante, srednja 

šola, banka, pošta, transportne komunikacije…). Ob zavedanju tega pojava se je lokalno prebivalstvo 

samoorganiziralo v nevladno skupnost in oživilo številne projekte, ki v lokalni skupnosti ohranjajo 

infrastrukturo, promovirajo pokrajino in privabljajo turiste in nove stalne naseljence. Ti projekti so 

turistična ponudba in promocija aktivnosti v »Dolini črne reke«, ki se nanašajo predvsem na pohodništvo, 

kolesarjenje, ribištvo in opazovanje ptic kot tudi prenočevanje na lokalnih senikih v neokrnjeni naravi, 

prepredeni s številnimi naravnimi jezeri in kanali reke, wellness ponudbo in konferenčni turizem in 

turizem za mlade (mladinski tabori) v tradicionalnem zdraviliškem centru Sätra Brunn in oglede rudnika 

srebra s podzemnim jezerom pri regionalnem središču Sala. Vzpostavili so lokalni energetski eko projekt, 

lokalni samooskrbni živilski trg (trgovina s pretežno lokalno pridelanimi živilskimi proizvodi), obnovili 

lokalni dom krajanov, ki ga uporabljajo za številne družbene dejavnosti in aktivnosti mladih in odprli nov 

turistični center. Tako so uspeli zajeziti izseljevanje mladih v večja mestna središča in privabiti številne 

turiste in tudi nove priseljence.  

 

Po končanem ogledu je bil seminar zaključen s kosilom in odhodom udeležencev. 

 

 

Priloge k poročilu:  

1. Participants 

2. Programm 

3. Johanssen: What is the problem? 

4. Anitha Barsäter: A Local Example 

5. Fotografije in prospektni material 

 

 

        Udeleženci kot predstavniki  

        Društva za razvoj slovenskega podeželja:  

        Denis Goja, Romana Holobar, Andrej Holobar 

            


