
 
Delovanje regionalnega stičišča nevladnih organizacij za Osrednjeslovensko regijo izvaja Društvo za razvoj in varovanje 
GEOSS-a z Vač pri Litiji. Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Izvaja se v 
okviru Operativnega programa razvoja človeških virov, razvojne prioritete “Institucionalna in administrativna usposobl-
jenost”; prednostne usmeritve “Spodbujanje razvoja nevladnih organizacij, civilnega in socialnega dialoga”.  

T:  040/365-850, 040/786-939 
E:  info@srce-me-povezuje.si 
W: www.srce-me-povezuje.si 
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Pred vami je zadnja številka  

Informatorja za  
nevladne organizacije,  
ki smo ga vsak mesec pripravili v okviru pro-
jekta Srce me povezuje. Z januarjem 2011 pa 
bo izhajal prenovljeni elektronski informator.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Izdajatelj:  
Društvo za razvoj in varovanje GEOSS-a, 
Vače 10, 1252 Vače 
Za izdajatelja: Gabrijela Babič 
Prispevke zbrala in uredila: Klara Kržišnik 
 
Dostopen je na spletnih straneh stičišča 
www.srce-me-povezuje.si.  
 
 

 

Regionalno stičišče nevladnih organizacij 
Osrednjeslovenske regije, ki deluje v okvi-
ru Društva za razvoj in varovanje Geossa, 
je eno izmed 10 regionalnih stičišč, ki 
nudi podporo društvom, zasebnim zavo-
dom in ustanovam v Sloveniji. Z uspešno 
prijavo na razpis Ministrstva za javno 
upravo smo za izvajanje aktivnosti med 
leti 2009 – 2010 iz Evropskega socialnega 
sklada namenjenega spodbujanju razvoja 
NVO, civilnega in socialnega dialoga pri-

dobili sredstva v višini 243.000€.  
 
V Sloveniji je namreč registriranih več kot 
23.000 nevladnih organizacij, na območju 
osrednje Slovenije 5.000, kar predstavlja dob-
ro četrtino vseh društev, zasebnih zavodov in 
ustanov v Sloveniji. V njih številni prostovolj-
ci namenijo veliko svojega časa, vsi pa se sre-
čujejo s podobnimi težavami, saj si zaradi 
pomanjkanja sredstev ne morejo privoščiti 
kakovostnih izobraževanj in strokovnih stori-
tev; kot so: računovodske storitve, pravna 
pomoč, pomoč pri komunikaciji projektov, 
pomoč pri kandidiranju na razpisih, izdelava 
spletnih strani idr. Zato je neustrezna tudi 
usposobljenost članov v društvih za pomem-
bno poseganje v civilni dialog, v procese 
odločanja vladnega sektorja, kot tudi za pre-
vzemanje javnih služb oz. izvajanje javnih 
storitev, ki bi bile v izvedbi NVO cenejše in 

bolj po meri ljudi. 
 
Društvo Geoss tako izvaja vlogo regionalnega 
stičišča od začetka lanskega leta. V tem času 
smo za NVO iz osrednje Slovenije opravili 
več kot 500 svetovanj, največ s področja raz-
pisov in računovodstva ter v programe izob-
raževanj vključili več kot 350 predstavnikov 
društev, kar kaže na veliko željo po profesio-
nalizaciji nevladnih organizacij in pridobivanju 
sredstev za njihovo delovanje. S področja 
razpisov nam je tako za nevladne organizacije 
do danes uspelo pridobiti že okrog 0,5 mio€. 
Za nami je tudi obdobje ustvarjanja lastne 
prepoznavnosti in usposobljenosti kadra za 
izvajanje nalog. Na področju informiranja 
smo vzpostavili spletno stran z relevantnimi 
vsebinami za NVO in izdajali mesečni infor-
mator. Med pomembnejšimi dosežki je tudi 
pomoč društvom pri zaposlitvi 13 oseb v 
okviru javnih del, organizacija dvodnevnega 
festivala NVO in vzpostavitev 30 spletnih 
strani za društva.  
 
Za krepitev civilnega dialoga smo s skupno 
pobudo Moja družba vsa regionalna stičišča in 
CNVOS nagovarjali kandidate za župane, da 
v svojih predvolilnih obljubah jasno povedo, 
kaj bodo naredili za nevladni sektor oziroma 
lažje delovanje in večjo vlogo društev. V ta 
namen je izšel tudi priročnik Skupaj za skup-
nost za komuniciranje NVO z lokalnimi sku-

pnosti, ki smo ga sklenili s predlogom spora-
zuma med občino in društvi. Prav na področ-
ju civilnega dialoga želimo v prihodnje še 
okrepiti svoje delovanje in spodbuditi NVO 
za prevzem aktivnejše vloge. 
 
Društvo Geoss izpolnjuje svoje osnovno 
poslanstvo, to je širitev domoljubja, izražanja 
svoje biti – tudi z izvajanjem podpore druš-
tvom, ustanovam in zasebnim zavodom v 
regiji. Tako smo se ponovno prijavili na raz-
pis Ministrstva za javno upravo za nadaljeva-
nje projekta do konca oktobra leta 2012. 
 
Klara Kržišnik, Stičišče NVO Srca Slovenije 

NEVLADNI ZAJTRK  
srečanje ob zaključku skoraj 2-letnega dela stičišča 
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KAJ SMO DOSEGLI NA PODROČJU  
CIVILNEGA DIALOGA 

 
Svet Evrope je lani oktobra na zasedanju 
Foruma za prihodnost demokracije, ki je 
potekal v Kijevu, uradno naznanil 
Kodeks dobrih praks vključevanja civilne 
družbe v procese odločanja.  
 
Kodeks dobrih praks predstavlja referenčni 
dokument, ki ga je 1. oktobra sprejela Kon-
ferenca mednarodnih nevladnih organizacij 
Sveta Evrope. V kodeksu je opredeljen 
nabor evropskih načel in smernic za vključe-
vanje nevladnih organizacij v procese odlo-
čanja in krepitev vključevanja državljanov v 
upravljanje javnih zadev, ki se bodo uveljavi-
li v državah članicah Sveta Evrope na lokalni 
in nacionalni ravni. 
 
Poglavitni namen Kodeksa dobrih praks 
participacije civilne družbe je na evropski 
ravni prispevati k oblikovanju podpornega 
okolja za nevladne organizacije v državah 
članicah Sveta Evrope in Belorusiji z opre-
delitvijo nabora splošnih načel, smernic, 
orodij in mehanizmov participacije civilne 
družbe v procesu političnega odločanja. 

Namen je, da se bo Kodeks dobrih praks 
izvajal na lokalni, regionalni in nacionalni 
ravni. Kodeks dobrih praks temelji na dejan-
skih izkušnjah nevladnih organizacij po 
Evropi, ki so izmenjale svoje dobre prakse 
in veljavne metode sodelovanja z državnimi 
organi. 
 
Dodatni cilj Kodeksa dobrih praks je biti 
relevantno in učinkovito orodje za nevladne 
organizacije od lokalne do mednarodne rav-
ni pri njihovem dialogu s parlamentom, vla-
do in državno upravo. Namerava biti intera-
ktiven instrument, ki je akcijsko naravnan in 
tako uporaben za nevladne organizacije in 
državno upravo po vsej Evropi. Za podporo 
uporabe Kodeksa dobrih praks bosta nareje-
na baza študij primerov ter dodatni nabor 
praktičnih orodij. 
 
Za promocijo Kodeksa dobrih praks v Slo-
veniji skrbi CNVOS, ki je v ta namen tudi 
vzpostavil spletno stran http://
kodeks.civilni-dialog.net/. Za več informacij 
pa se lahko obrnete tudi na vodjo projekta 
Tino  Michieli.  

 

Javni razpis za razporeditev sredstev fundacije 
za financiranje invalidskih in humanitarnih 
organizacij v Republiki Sloveniji v letu 2011 
Rok za prijavo: 7. 11. 2010 
 

Kultura (2007-2013): Sklop 1.3.6 - Podpora 
evropskim kulturnim festivalom 
Rok za prijavo: 15. 11. 2010 
 

Javni razpis za izbor kulturnih projektov za 
delovanje mreže multimedijskih centrov, ki se 
bodo v letu 2011 sofinancirali iz integralnih 
sredstev proračuna Republike Slovenije 
Rok za prijavo: 15. 11. 2010 
 

Civil Society Dialogue - II: Micro Grant Sche-
me - Turkey 
Rok za prijavo: 30. 11. 2010 
 

Javni razpis za pridobitev sredstev evropskega 
sklada za regionalni razvoj – ESRR za promo-
cijo turistične ponudbe tematskih turističnih 
proizvodov na nacionalni ravni v letu 2010 in 
2011 
Razpis je odprt do porabe sredstev. 
 

_________________________________________________________ 

več informacij o razpisih na: 
www.srce-me-povezuje.si 

AKTUALNI RAZPISI  
ZA NVO 

KODEKS DOBRIH PRAKS VKLJUČEVANJA 
CIVILNE DRUŽBE V PROCESE ODLOČANJA 

Prvi del aktivnosti v okviru pobude Moja 
družba -  akcija Volitve 2010 – prihodnost 
za nevladne organizacije, ki smo jo prip-
ravila vsa regionalna stičišča skupaj s 
CNVOS je za nami.  

 
Cilj celotne pobude je spodbuditi razmišljan-
je o pomenu nevladnih organizacij, še zlasti 
pa poudariti pomen krepitve sodelovanja 
nevladnih organizacij z občinami. Pripravili 
smo priročnik SKUPAJ ZA SKUPNOST, 

kjer so predstavljeni dobri primeri sodelova-
nja, različne oblike nevladnih organizacij in 
storitev, ki jih lahko ponudimo lokalnim 
skupnostim. 

 
Prvi dogodek v okviru pobude Moja družba 
je bil že v okviru našega festivala NVO na 
Slivni, kjer smo na okrogli mizi, skupaj z 
župani, predstavniki nevladnega sektorja ter 
predstavniki razvojnih agencij razpravljali o 
razvoju nevladnega sektorja.  

 
Na srečanjih društev smo skupaj s predstav-
niki društev oblikovali vzorce dobrega sode-
lovanja med društvi in občinami, predvsem 
pa konkretne predloge kaj lahko društva 
naredijo za občino in kaj občina za društva. 
 

Z željo, da bi se res kaj premaknilo na tem 
področju smo v predvolilnem času nagovarja-
li in spodbujali županske kandidate da razmis-
lijo o pomenu nevladnih organizacij in da 
sodelovanje z nami vključijo tudi v svoj pro-
gram.  

 
Zaživela je tudi spletna stran 
www.mojadruzba.si, kamor so se podporniki 
akcije, tako nevladne organizacije, kot tudi 
županski kandidati, lahko vpisali. 

 

S tem pa akcija še ni končana. V nadaljevanju 

bomo skupaj z novo izvoljenimi župani  

oblikovali sporazume o sodelovanju med 

nami – nevladnimi organizacijami in občina-

mi. 

Tjaša Bajc, Stičišče NVO Srca Slovenije 


