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TRENING 1 – GLOSSAIRE 

ALPSKI PROSTOR 

Alpski prostor je geografsko območje, ki ga je opredelila Evropska unija in "pokriva Alpe in 
njihove okoliške nižine, ki povezujejo zelo ločene regije, na primer Francosko dolino Rone s 
slovensko jadransko obalo in metropolitansko območje Milana z bavarskim vznožjem"1. Zato 
vključuje Avstrijo, Francijo, Nemčijo, Italijo in Slovenijo. 
 
 

ASIS  

ASIS pomeni Alpine Space Social Innovation Strategy. Gre za program Interreg, namenjen 
boljšemu razumevanju, spodbujanju in podpiranju socialnih inovacij v alpskem prostoru. Gre za 
določitev skupne opredelitve in oblikovanje skupne strategije za socialne inovacije med območji 
Alp. Partnerji ASIS verjamejo, da so družbene inovacije lahko odgovor na nekatere glavne 
gospodarske, socialne in okoljske izzive, s katerimi se danes sooča planet.2 
 
 
DRUŽBENE INOVACIJE 

Po mnenju partnerjev ASIS so družbene inovacije inovacije, katerih cilj je reševanje socialnih 
težav ali socialnih potreb s sodelovalnim pristopom, ki vključuje upravičence in ustvarja 
pozitiven učinek na družbo in akterje.3 

 
 
DRUŽBENI VPLIV 

Družbeni vpliv zbira vse posledice (razvoj, premike, spremembe, okvare) dejavnosti organizacije 
tako na zunanje (upravičence, uporabnike, stranke) kot notranje deležnike (zaposlene, 
prostovoljce) in na družbo na splošno. Vpliv je torej lahko povezan s posameznikom, družbo, 
gospodarstvom, okoljem ali tudi politiko.4 
 
 
INKUBATOR 

Inkubatorji so pravi akterji v inovacijskih procesih. So strukture, ki podpirajo inovativne 
poslovne ustvarjalce pri njihovih projektih. Inkubator mladim podjetnikom zagotavlja sredstva, 
ki jih potrebujejo za izvajanje projektov ustvarjanja podjetij. Zagotavljajo strokovno znanje v 

 
1 Alpine Space programme  
https://www.alpine-space.eu/about/the-programme/which-area-is-covered- 
2 ASIS – Alpine Space Social Innovation Strategy 
https://socialinnovationstrategy.eu/ 
3 ASIS (2020) A common vision of social innovation in the Alpine Space 
https://socialinnovationstrategy.eu/https-socialinnovationstrategy-eu-what-is-social-innovation/    
4 AVISE (2020) 
https://www.avise.org/evaluation-impact-social/definition-et-enjeux/impact-social-de-quoi-parle-t-on  

https://www.alpine-space.eu/about/the-programme/which-area-is-covered-
https://socialinnovationstrategy.eu/
https://socialinnovationstrategy.eu/https-socialinnovationstrategy-eu-what-is-social-innovation/
https://www.avise.org/evaluation-impact-social/definition-et-enjeux/impact-social-de-quoi-parle-t-on
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različnih fazah razvoja projekta, vire, kot so skupni prostor ali različne tehnologije, in ima 
mrežno vlogo.5 

 
 
INOVACIJE 

Inovacije so družbeni proces, ki vključuje nove načine dela ali izdelave stvari. Lahko ima več 
oblik. Najprej pomislimo na tehnološke inovacije, vendar je pomembno omeniti, da so lahko 
tudi: 

- Inovacije izdelka, storitve ali uporabe 
- Inovacije poslovnih modelov 
- Komercialne ali tržne inovacije 
- Procesne ali organizacijske novosti 
- ... in družbene inovacije 

 

INTERREG 

Interreg je evropski program, katerega namen je spodbujati teritorialno sodelovanje med 
različnimi evropskimi regijami. Omogoča finančno podporo projektom, ki so usmerjeni v 
raziskave in inovacije, konkurenčnost MSP, nizkoogljično gospodarstvo ter okolje in vire.6 
 
 
LOKALNA VALUTA 

Lokalna valuta je plačilni instrument, ki se lahko uporablja samo na omejenem ozemlju, v občini 
ali občinski skupnosti. Organizacija združuje podjetja in trgovce, ki se želijo pridružiti njenemu 
sistemu. Ti strokovnjaki morajo nato podpisati etično listino, ki vključuje pojme spoštovanja 
okolja, delovnih pogojev in na splošno spoštovanja človeka. Lokalna valuta ima obliko 
bankovcev. Vse lokalne valute so podprte z nacionalno valuto, kar pomeni, da je ena enota 
lokalne valute vredna en evro.7 
 
 
LOKALNI RAZVOJ 

Lokalni razvoj je gospodarska, družbena in kulturna dinamika, ki jo vodijo posamezniki in 
kolektivni akterji na nekem ozemlju. To je način za razvoj določenega ozemlja z upoštevanjem 
potreb državljanov in omogočanjem virov, da zadovoljijo njihove zahteve. Lokalni razvoj daje 
prednost posameznikom in ne infrastrukturi, institucijam, nato pa daje resnično vlogo procesu 
odločanja. 
 
 

 
5 BPI – Banque Publique d’Investissement – Francoska javna investicijska banka 

https://bpifrance-creation.fr/encyclopedie/se-faire-accompagner/lieux-dhebergement-
accompagnement/incubateurs 
6 INTERREG Europe 
https://www.interregeurope.eu/ 
7 Ministère de l’Economie des finances et de la relance – Francosko ministrstvo za gospodarstvo, finance in 

obnovo 
 https://www.economie.gouv.fr/particuliers/monnaie-locale  

https://bpifrance-creation.fr/encyclopedie/se-faire-accompagner/lieux-dhebergement-accompagnement/incubateurs
https://bpifrance-creation.fr/encyclopedie/se-faire-accompagner/lieux-dhebergement-accompagnement/incubateurs
https://www.interregeurope.eu/
https://www.economie.gouv.fr/particuliers/monnaie-locale
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OPOLNOMOČENJE 

Opolnomočenje je "družbeno-politični proces, ki artikulira posamezno dinamiko 
samospoštovanja in razvoja veščin s kolektivno zavzetostjo in preobrazbenim družbenim 
delovanjem"8. Konkretno, do opolnomočenja pride, ko si lahko državljani povrnejo oblast nad 
svojim vsakdanjim življenjem z ukrepanjem in sodelovanjem pri odločanju. 
 
 
PROGRAM ALPSKEGA PROSTORA 

Program Alpski prostor je evropski program nadnacionalnega sodelovanja za alpsko regijo. 
Zagotavlja okvir za lažje sodelovanje med gospodarskimi, socialnimi in okoljskimi ključnimi 
akterji v sedmih alpskih državah ter med različnimi institucionalnimi ravnmi, kot so: akademski 
svet, uprava, poslovni in inovacijski sektor ter oblikovanje politike. 
 
Program se financira iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) ter z nacionalnim javnim 
in zasebnim sofinanciranjem partnerskih držav. V sedanjem programskem obdobju 2014–2020 
program vlaga 139 milijonov EUR v projekte, s katerimi ključni akterji razvijajo skupne rešitve 
za prevladujoča alpska vprašanja. Stopnja sofinanciranja iz ESRR je 85% za partnerje iz Avstrije, 
Francije, Nemčije, Italije in Slovenije. Tematska področja sodelovanja so vnaprej določena za 
vsako sedemletno programsko obdobje, v katerem je objavljenih več razpisov za predloge 
projektov. 
 
 
SKUPNO UPRAVLJANJE 

Cilj skupnega upravljanja je vključevanje vseh akterjev organizacije v odločanje in pomeni 
prerazporeditev moči in odgovornosti. Skupno upravljanje si prizadeva za večjo individualno 
izpolnitev in boljše delovanje strukture. 
 
 
SOCIALNO PODJETNIŠTVO 

Socialno (družbeno) podjetništvo pomeni ustvarjanje izvedljive gospodarske dejavnosti, ki bo 
ustrezala socialnim in okoljskim potrebam (dostop do oskrbe, energije, stanovanj, velikih 
odpadkov, dolgotrajne brezposelnosti, kratkih stikov, biološke, zelene rasti itd.) (Npr. 
Ashoka).9 

 

 

 
8 BACQUE M.H., BIEWENER C. (2013) L’Empowerment, une pratique émancipatrice ? 
9 Le Labo de l’ESS  https://www.lelabo-ess.org/+-entrepreneuriat-social-149-+.html  

https://www.lelabo-ess.org/+-entrepreneuriat-social-149-+.html

