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1-‐  Metodologija

2-‐	  Rezulta2	  
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Ozadje

Ozadje:
§  Organizatorji	  konference	  ‘Dovolj	  za	  vse:	  Skupnostno	  upravljanje	  z	  življenjskimi	  viri’	  želijo	  preveri2	  

kako	  zadovoljni	  so	  bili	  udeleženci	  konference	  –	  na	  splošno	  in	  s	  posameznimi	  sklopi.	  	  
§  Vede2	  želijo	  kakšne	  so	  bile	  glavne	  mo2vacije	  za	  udeležbo	  na	  konferenci	  ter	  kakšne	  načrte	  imajo	  

udeleženci	  s	  skupnostnim	  upravljanjem	  v	  prihodnje.	  	  
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Metodologija
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Parametri
§  Kvan2ta2vna	  spletna	  anketa	  
§  Vsi	  intervjuvanci	  so	  bili	  udeleženci	  konference	  
§  n=	  58	  intervjujev	  
§  t=	  5	  min	  
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Vsebina

1-‐	  Metodologija	  

2-‐  RezultaB
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Udeleženci  so  bili  na  splošno  zelo  zadovoljni.      

6	  

Vprašanje:	  Glede	  na	  vašo	  celotno	  izkušnjo	  s	  konferenco,	  kako	  zadovoljni	  ste	  bili?	  Prosimo	  ocenite	  z	  izbiro	  vrednos2	  od	  0	  (zelo	  nezadovoljen/na)	  do	  10	  (zelo	  zadovoljen/na).	  

Splošno  zadovoljstvo
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Tudi  glede  vsebine  so  bili  zadovoljni  –  malenkost  manj  za  ‘uporabnost  pridobljenih  
informacij’  –  top  box  41%.
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Vprašanje:	  Prosimo	  ocenite,	  kako	  zadovoljni	  ste	  bili	  s	  spodaj	  našte2mi	  elemen2	  glede	  VSEBINE	  konference?	  Ocenite	  z	  izbiro	  vrednos2	  na	  lestvici	  od	  1	  do	  5.	  
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Glede  organizacije  in  procesa  ni  bilo  nezadovoljstva.  
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Vprašanje:	  Prosimo	  ocenite,	  kako	  zadovoljni	  ste	  bili	  s	  spodaj	  našte2mi	  elemen2	  glede	  ORGANIZACIJE	  in	  PROCESA	  konference?	  Ocenite	  z	  izbiro	  vrednos2	  na	  lestvici	  od	  1	  do	  5.	  
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Poleg  temaBke  so  bile  glavne  moBvacije  za  udeležbo  še  možnost  za  mreženje  ter  
pridobivanje  informacij.
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Vprašanje:	  Kaj	  je	  bila	  vaša	  glavna	  mo2vacija	  za	  udeležbo	  na	  konferenci?	  

MoBvacije  za  udeležbo  –  spontano  
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Tudi  spoznavanje  dobrih  praks  in  koncepta  ‘skupnostnega  upravljanja  z  življenjskimi  viri’  
sta  bila  pomembni  moBvaciji  za  udeležbo  na  konferenci.  
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Vprašanje:	  Kateri	  od	  našte2h	  elementov	  so	  bili	  mo2vacija	  za	  udeležbo	  na	  konferenci?	  

MoBvacije  za  udeležbo
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Glede  posameznih  sklopov  so  bili  udeleženci  najmanj  navdušni  nad  ‘energetsko  
demokracijo  po  Evropi’.  ‘Navdihujoče  prakse’  so  požele  največ  zadovoljstva.    
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Vprašanje:	  Prosimo	  ocenite,	  kako	  zadovoljni	  ste	  bili	  s	  posameznimi	  sklopi	  konference?	  Ocenite	  z	  izbiro	  vrednos2	  na	  lestvici	  od	  1	  do	  5.	  
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Vprašanje:	  Kakšne	  načrte	  imate	  za	  podporo	  skupnostnemu	  upravljanju	  z	  življenjskimi	  viri	  v	  vaši	  občini/organizaciji/podjetju/…?	  

NačrB  -‐  1

Po
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či
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Kakšne'načrte'imate'za'podporo'skupnostnemu'upravljanju'z'življenjskimi'viri'v'vaši'občini/organizaciji/podjetju/…?
izobraževanje,in,povezovanje,na,tem,področju
sodelovati,na,razpisu,in,če,bomo,izbrani,analiza,možnosti,,zasnova,akcij,in,nato,realizacija
Spodbuditi,okolico,k,ravnanju,za,trajnostno,upravljanje,z,življenjskimi,viri.,O,tem,se,veliko,premalo,sliši,in,govori,na,lokalni,ravni.
Še,dalje,vključevati,v,lastno,delo.
Približati,primere,dobre,prakse,nadrejenim,,jih,navdušiti,,pritegniti,in,vključevati,trajnostni,razvoj,v,vse,delovne,projekte,,oz.,povsod,,kjer,bo,to,mogoče.
Svetovanje,in,pomoč,pri,pripravi,prijave,v,primeru,pridobivanja,sredstev,z,EU,finančnega,mehanizma,LIFE
prizadevanje,k,bolj,aktivnemu,delu,z,lokalnim,okoljem,ter,s,pomočjo,lokalnih,virov,uresničevanje,skupnih,ciljev,,ki,bodo,čim,bolj,trajnostno,zastavljeni
Konkreten,projekt.
magistrska,naloga,,raziskava,lokalne,skupnosti,,želja,po,aktivaciji,skupnosti,v,smeri,družbeno,inovativne,skupnosti
Ker,sem,po,izobrazbi,sanitarni,inženir,mi,je,ta,tema,zelo,blizu.,Všeč,mi,je,narava,in,okolje,ker,tudi,sama,prihajam,iz,neokrnjenega,Pohoja.,V,svoji,občini,se,trudim,,da,bi,čim,več,
naredili,na,ozaveščenosti,ljudi,,ter,da,se,več,takšnih,idej,tudi,udejanji,,zato,sem,vzpostavila,stik,tudi,z,župa
S,svojim,poklicnim,znanjem,in,vsakodnevnim,načinom,življenja,doprinesti,čim,več.
Izpeljati,kakšen,konkreten,projekt,na,to,temo
aktivno,sodelovanje,pri,oblikovanju,razvojnih,strategij,,koordiniranje,posameznih,sklopov,,projektov
Želimo,vzpostaviti,ogljično,nevtralnost
Spodbujanje,zadružništva
V,naši,občini,Kamnik,imamo,projekt,Kick,starter.
Zavedamo,se,pomembnosti,tematike,v,luči,podnebnih,sprememb,in,gospodarske,krize.,K,reševanju,problematike,s,pripravo,konkretnih,ukrepov,nas,zavezuje,tudi,strategija,
razvoja,mesta.
Najprej,moram,še,spoznati,nekaj,dobrih,primerov,praks,,nato,pa,sledi,načrtovanje,v,organizaciji,...
Na,to,vprašanje,trenutno,še,ne,znam,odgovoriti,ali,pa,ne,vem,odgovora,ali,pa,ne,razumem,popolnoma,vprašanja!
Težko,govorim,o,tem,,saj,se,ravno,selim,iz,ene,občine,v,drugo,,ki,mi,je,povsem,tuja.
Zaradi,specifičnega,statusa,skoraj,nobenih...
Na,konferenci,sem,se,s,konceptom,šele,seznanila.,Konferenca,mi,je,omogočila,,da,o,njem,sploh,lahko,začnem,razmišljati.
Na,energetskem,področju,M,velike,;)
Aktivno,delo,v,lokalnem,društvu,,ki,obuja,tradicionalne,trajnostne,prakse,,mreženje,na,lokalni,ravni,,po,možnosti,pobude,in,podpora,KS,in,občini,,in,spodbujanje,interesa,za,
delovanje,v,smer,trajnostnega,razvoja.
Nisem,bil,prisoten,v,tem,delu
Načrtov,imamo,kot,nevladna,organizacija,veliko,,vendar,imamo,težave,pri,komuniciranju,z,občino.
iskanje,in,promocija,dobrih,praks,M,prenos,v,SLO
Umestitev,v,Strategije,,zakonodaje
Poskusili,bomo,delati,na,lokalnem,nivoju,na,področju,energetske,tranzicije,oz.,obnovljivih,virov,energije.
nadaljevanje,dosedanjega,dela,,mordapartnerstvo
Nadaljnje,raziskovanje,potenciala,povezovanja
Prijavili,smo,se,za,sodelovanje,v,pilotnem,projektu.
Aktivacija,lokalnega,prebivalstva,k,vecji,samoiniciativnosti,in,boljsi,povezanosti,v,skupnosti.
Pritegniti,župana,in,organe,lokalne,skupnosti,k,sodelovanju,in,upoštevanju,predlogov,civilnih,iniciativ,za,boljše,skupnostno,upravljanje,in,sobivanje,z,naravo.
Nadaljnje,delo,na,teh,tematikah
ni,relevantno,za,nas
prijaviti,projekt,,vzgojo,in,ozaveščanje,javnosti,(lokalci)
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Vprašanje:	  Kakšne	  načrte	  imate	  za	  podporo	  skupnostnemu	  upravljanju	  z	  življenjskimi	  viri	  v	  vaši	  občini/organizaciji/podjetju/…?	  

NačrB  -‐  2
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Kakšne'načrte'imate'za'podporo'skupnostnemu'upravljanju'z'življenjskimi'viri'v'vaši'občini/organizaciji/podjetju/…?
izobraževanje,in,povezovanje,na,tem,področju
sodelovati,na,razpisu,in,če,bomo,izbrani,analiza,možnosti,,zasnova,akcij,in,nato,realizacija
Spodbuditi,okolico,k,ravnanju,za,trajnostno,upravljanje,z,življenjskimi,viri.,O,tem,se,veliko,premalo,sliši,in,govori,na,lokalni,ravni.
Še,dalje,vključevati,v,lastno,delo.
Približati,primere,dobre,prakse,nadrejenim,,jih,navdušiti,,pritegniti,in,vključevati,trajnostni,razvoj,v,vse,delovne,projekte,,oz.,povsod,,kjer,bo,to,mogoče.
Svetovanje,in,pomoč,pri,pripravi,prijave,v,primeru,pridobivanja,sredstev,z,EU,finančnega,mehanizma,LIFE
prizadevanje,k,bolj,aktivnemu,delu,z,lokalnim,okoljem,ter,s,pomočjo,lokalnih,virov,uresničevanje,skupnih,ciljev,,ki,bodo,čim,bolj,trajnostno,zastavljeni
Konkreten,projekt.
magistrska,naloga,,raziskava,lokalne,skupnosti,,želja,po,aktivaciji,skupnosti,v,smeri,družbeno,inovativne,skupnosti
Ker,sem,po,izobrazbi,sanitarni,inženir,mi,je,ta,tema,zelo,blizu.,Všeč,mi,je,narava,in,okolje,ker,tudi,sama,prihajam,iz,neokrnjenega,Pohoja.,V,svoji,občini,se,trudim,,da,bi,čim,več,
naredili,na,ozaveščenosti,ljudi,,ter,da,se,več,takšnih,idej,tudi,udejanji,,zato,sem,vzpostavila,stik,tudi,z,župa
S,svojim,poklicnim,znanjem,in,vsakodnevnim,načinom,življenja,doprinesti,čim,več.
Izpeljati,kakšen,konkreten,projekt,na,to,temo
aktivno,sodelovanje,pri,oblikovanju,razvojnih,strategij,,koordiniranje,posameznih,sklopov,,projektov
Želimo,vzpostaviti,ogljično,nevtralnost
Spodbujanje,zadružništva
V,naši,občini,Kamnik,imamo,projekt,Kick,starter.
Zavedamo,se,pomembnosti,tematike,v,luči,podnebnih,sprememb,in,gospodarske,krize.,K,reševanju,problematike,s,pripravo,konkretnih,ukrepov,nas,zavezuje,tudi,strategija,
razvoja,mesta.
Najprej,moram,še,spoznati,nekaj,dobrih,primerov,praks,,nato,pa,sledi,načrtovanje,v,organizaciji,...
Na,to,vprašanje,trenutno,še,ne,znam,odgovoriti,ali,pa,ne,vem,odgovora,ali,pa,ne,razumem,popolnoma,vprašanja!
Težko,govorim,o,tem,,saj,se,ravno,selim,iz,ene,občine,v,drugo,,ki,mi,je,povsem,tuja.
Zaradi,specifičnega,statusa,skoraj,nobenih...
Na,konferenci,sem,se,s,konceptom,šele,seznanila.,Konferenca,mi,je,omogočila,,da,o,njem,sploh,lahko,začnem,razmišljati.
Na,energetskem,področju,M,velike,;)
Aktivno,delo,v,lokalnem,društvu,,ki,obuja,tradicionalne,trajnostne,prakse,,mreženje,na,lokalni,ravni,,po,možnosti,pobude,in,podpora,KS,in,občini,,in,spodbujanje,interesa,za,
delovanje,v,smer,trajnostnega,razvoja.
Nisem,bil,prisoten,v,tem,delu
Načrtov,imamo,kot,nevladna,organizacija,veliko,,vendar,imamo,težave,pri,komuniciranju,z,občino.
iskanje,in,promocija,dobrih,praks,M,prenos,v,SLO
Umestitev,v,Strategije,,zakonodaje
Poskusili,bomo,delati,na,lokalnem,nivoju,na,področju,energetske,tranzicije,oz.,obnovljivih,virov,energije.
nadaljevanje,dosedanjega,dela,,mordapartnerstvo
Nadaljnje,raziskovanje,potenciala,povezovanja
Prijavili,smo,se,za,sodelovanje,v,pilotnem,projektu.
Aktivacija,lokalnega,prebivalstva,k,vecji,samoiniciativnosti,in,boljsi,povezanosti,v,skupnosti.
Pritegniti,župana,in,organe,lokalne,skupnosti,k,sodelovanju,in,upoštevanju,predlogov,civilnih,iniciativ,za,boljše,skupnostno,upravljanje,in,sobivanje,z,naravo.
Nadaljnje,delo,na,teh,tematikah
ni,relevantno,za,nas
prijaviti,projekt,,vzgojo,in,ozaveščanje,javnosti,(lokalci)
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Vprašanje:	  Dodatni	  predlogi	  za	  izboljšave	  in	  komentarji	  –	  kaj	  ste	  na	  konferenci	  pogrešali	  oz.	  česa	  bi	  lahko	  bilo	  več:	  

Izboljšave-‐  1
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Dodatni(predlogi(za(izboljšave(in(komentarji(–(kaj(ste(na(konferenci(pogrešali(oz.(česa(bi(lahko(bilo(več:
Izzivi%izvedbe%takšnih%projektov%3%majhne%občine%so%primeri,%ampak%v%praksi%se%pogosto%soočamo%v%večjimi%skupnostmi,%sploh%kar%se%tiče%energije,%zato%butični%projekti%niso%pravo%

merilo.%Gospa%Molly%bi%moral%imeti%več%časa,%da%konkretno%predstavi%ovire%na%poti%uresničitve,%ker%je%edino%ona%imela%primere,%iz%katerih%se%lahko%(na)učimo

še%več%takih%srečanj

Konferenca%je%bila%super,%želela%bi%si%še%več%dobrih%praks%(čeprav%jih%je%bilo%že%tudi%na%konferenci%veliko)%in%vabljenih%tujih%gostov,%to%je%zmeraj%dobrodošlo.

Čestitke%za%uvodni%nagovor,%za%predstavitev%o%hrani,%dobre%prakse.%To%bi%želela%vključiti%v%nastajajočo%spletno%stran.

Super%bi%bilo%organizirati%"potujočo%konferenco",%ki%bi%vse%te%vsebine%predstavljala%kar%po%Občinah,%saj%marsikdo%od%vodilnih%še%ni%tako%daleč%niti%miselno,%da%bi%se%konference%v%

Ljubljani%sploh%udeležil%(marsikdaj%tudi%časovno%ali%zaradi%drugih%razlogov),%pomembno%in%mogoče%bolj%učinkovito%pa%je,%da%primeri%dobre%prakse%pridejo%do%njega.Če%je%možno,%v%

tem%času,%ko%se%65%občin%ukvarja%z%izdelavo%CPS,%organizirajte%konferenco%tudi%samo%na%temo%trajnostne%mobilnosti.Petkova%konferenca%je%bila%izjemna,hvala%za%

organizacijo!Mislim,%da%bi%se%vsebine%in%miselnost%lahko%razširila%s%pomočjo%medijev,%če%bi%ti%preplavili%deželo%in%svet,%tako,%kot%se%je%to%zgodilo%npr.%na%področju%ločevanja%

odpadkov.%Vključite%zraven%karizmatične%osebnosti,%np

konferenca%je%bila%odlična%v%vseh%pogledih,%dejansko%vredna%udeležbe

Pavza,%mreženje,%tega%bi%lahko%bilo%več.

Konferneca%je%bila%odlična!%Bila%sem%pozitivno%presenečena,%ker%je%vladalo%zelo%sproščeno%vzdušje.%Tema%je%bila%zanimiva,%kot%tudi%vsebina.%Vse%pohvale.

Želela%bi%še%več%predstavitev%uspešnih%skupnostnih%praks%pri%nas%in%v%tujini.%Zanimajo%me%tudi%raziskovalni%vidiki%raznolikih%skupnostnih%praks.

Mogoče%še%kakšen%primer%dobre%prakse.

Še%več%primerov%dobrih%praks

več%časa%za%spoznavanje%udeležencev%in%skupno%oblikovanje%kakšnih%konkretnih%akcij

Predstavitev%aktualnih%projektov

Čestitke%za%konferenco!

Še%več%konkretnih%primerov%(dobre%prakse),%še%več%poudarka%na%Sloveniji%...

Predlagam,%da%drugič%pošljete%tudi%vprašanja%od%kod%kdo%prihaja%(in%naknadno%seznam),%da%se%lahko%organiziramo%za%skupen%prevoz%in%druženje.Že%v%začetku%s%kratkim%

vprašalnikom%dobiti%informacije%kje%kdo%dela%in%na%katerih%področjih%je%pripravljen%sodelovati.%Več%časa%posvetiti%na%delavnici%možnostim%za%%sodelovanje.

Mogoče%bi%lahko%bil%kakšen%koš%za%ločevanje%=)),%ampak%drugače%mi%je%bilo%pa%zelo%všeč,%ker%ste%se%zelo%potrudili!

Ker%ocenjujem%dogodek%zelo%visoko%bi%težko%našel%kaj%za%izboljšavo

Delo%v%skupinah%je%pripomoglo%k%mreženju%udeležencev,%k%bolj%razgibanemu%dogodku,%dvomim%pa,%da%je%na%način,%na%kakršen%je%bilo%organizirano,%lahko%vsebinsko%doprineslo%k%

čemurkoli.%V%bodoče%predlagam%bolj%poglobljeno%pripravo%na%izvedbo%dela%v%skupinah.%Prav%tako%predlagam%pripravo%strategije%za%ravnanje%%s%čvekači,%ki%kradejo%čas%na%

konferenci.Želela%bi%pohvaliti%zelo%dober,%poglobljen%in%navdihujoč%uvodni%nagovor%Gaje%Brecelj.Vse%čestitke%za%konferenco!

Izmenjava%mnenj%in%izkušenj%med%udeleženci.

Je%bilo%vsega%kar%dovolj.

Morda%natančnejša%razdelava%enega%primera%dobre%prakse%(časovnica,%potek,%partnerji,%finance,%problemi...),%da%bi%dobili%še%večji%občutek,%kakšen%organizacijski%in%delovni%

zalogaj%so%takšni%projekti.

Čestitke%za%uvodni%nagovor%in%predstavitev%o%hrani.%(izpolnila%sem%isto%drugič%3%pa%je%vseeno%sprejelo

Dobrih%praks.

Seznam%nekih%ključnih%referenc%na%vsak%sklop.

Več%odločevalcev,%ki%bi%bili%pripravljeni%prisluhniti%primerom%dobrih%praks%in%uvideli,%da%je%sodelovanje%v%dobrobit%vseh%nas.

bilo%je%preveč%miz%in%smo%za%vsako%sedeli%le%233,%namesto,%da%bi%bile%mize%polne

Ko%sem%že%dvakrat%izpolnil%anketo%in%jo%poslal,%ta%ni%bila%sprejeta%zaradi%poteka%seje.%Ankete%jemljem%vedno,%kot%resno%dejanje%in%jo%izpolnjujem%s%premislekom.

Follow3up,%razen%delavnice%ostali%udeleženci%nimajo%platforme%za%nadaljnje%sodelovanje%in%podpiranje%projekta.
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Mogoče%še%kakšen%primer%dobre%prakse.
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več%časa%za%spoznavanje%udeležencev%in%skupno%oblikovanje%kakšnih%konkretnih%akcij
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Še%več%konkretnih%primerov%(dobre%prakse),%še%več%poudarka%na%Sloveniji%...

Predlagam,%da%drugič%pošljete%tudi%vprašanja%od%kod%kdo%prihaja%(in%naknadno%seznam),%da%se%lahko%organiziramo%za%skupen%prevoz%in%druženje.Že%v%začetku%s%kratkim%

vprašalnikom%dobiti%informacije%kje%kdo%dela%in%na%katerih%področjih%je%pripravljen%sodelovati.%Več%časa%posvetiti%na%delavnici%možnostim%za%%sodelovanje.

Mogoče%bi%lahko%bil%kakšen%koš%za%ločevanje%=)),%ampak%drugače%mi%je%bilo%pa%zelo%všeč,%ker%ste%se%zelo%potrudili!

Ker%ocenjujem%dogodek%zelo%visoko%bi%težko%našel%kaj%za%izboljšavo

Delo%v%skupinah%je%pripomoglo%k%mreženju%udeležencev,%k%bolj%razgibanemu%dogodku,%dvomim%pa,%da%je%na%način,%na%kakršen%je%bilo%organizirano,%lahko%vsebinsko%doprineslo%k%

čemurkoli.%V%bodoče%predlagam%bolj%poglobljeno%pripravo%na%izvedbo%dela%v%skupinah.%Prav%tako%predlagam%pripravo%strategije%za%ravnanje%%s%čvekači,%ki%kradejo%čas%na%

konferenci.Želela%bi%pohvaliti%zelo%dober,%poglobljen%in%navdihujoč%uvodni%nagovor%Gaje%Brecelj.Vse%čestitke%za%konferenco!

Izmenjava%mnenj%in%izkušenj%med%udeleženci.

Je%bilo%vsega%kar%dovolj.

Morda%natančnejša%razdelava%enega%primera%dobre%prakse%(časovnica,%potek,%partnerji,%finance,%problemi...),%da%bi%dobili%še%večji%občutek,%kakšen%organizacijski%in%delovni%

zalogaj%so%takšni%projekti.

Čestitke%za%uvodni%nagovor%in%predstavitev%o%hrani.%(izpolnila%sem%isto%drugič%3%pa%je%vseeno%sprejelo

Dobrih%praks.

Seznam%nekih%ključnih%referenc%na%vsak%sklop.

Več%odločevalcev,%ki%bi%bili%pripravljeni%prisluhniti%primerom%dobrih%praks%in%uvideli,%da%je%sodelovanje%v%dobrobit%vseh%nas.

bilo%je%preveč%miz%in%smo%za%vsako%sedeli%le%233,%namesto,%da%bi%bile%mize%polne

Ko%sem%že%dvakrat%izpolnil%anketo%in%jo%poslal,%ta%ni%bila%sprejeta%zaradi%poteka%seje.%Ankete%jemljem%vedno,%kot%resno%dejanje%in%jo%izpolnjujem%s%premislekom.

Follow3up,%razen%delavnice%ostali%udeleženci%nimajo%platforme%za%nadaljnje%sodelovanje%in%podpiranje%projekta.
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