
 
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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Informator za  
nevladne organizacije  
izhaja 1x mesečno v okviru Regionalnega 
stičišča NVO Osrednjeslovenske regije, ki se 
sofinancira iz Evropskega socialnega sklada.  
 

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,  
lahko pa se naročite tudi na poštno dostavo.  
 

Svoje kratke prispevke lahko oddate  
do zadnjega dne v mesecu po e-pošti:  
klara@srce-me-povezuje.si. 

AKTUALNI RAZPISI  
ZA NVO 

 

18. 10. 2010  
srečanje  
KODEKS DOBRIH PRAKS 
VKLJUČEVANJA CIVILNE 
DRUŽBE V PROCESE ODLO-
ČANJA 
 
Kodeks predstavlja načine vključevanja 
civilne družbe v oblikovanje politik na razli-
čnih stopnjah sprejemanja odločitev ter 
glede na stopnje vključenosti na nacionalni 
in lokalni ravni. Dogodek promocije z dela-
vnico je namenjen predstavnikom NVO in 
občinskih organov oz. lokalnih oblasti. 
Srečanje bo potekalo od 13. do 15. ure, v 
prostorih sejne sobe, v občinski stavbi, v 
Dolu pri Ljubljani. 

 
27. 10. 2010 
delavnica 
ENAKE MOŽNOSTI  
IN TRAJNOSTNI RAZVOJ  
 
Ali imajo NVO enake možnosti v družbi? 
Spoznali boste pojem trajnostnega razvoja 
in tudi praktične korake za doseganje le-tega 
v nevladnih organizacijah. 
Delavnica bo potekala od 17. do 20. ure, v 
prostorih Društva Geoss, Vače 10.  
 
Vljudno vabljeni! 
 
Vsi dogodki so brezplačni. Zaradi omejenega števila mest 
je obvezna e-prijava najmanj en dan pred dogodkom na 
info@srce-me-povezuje.si.  

NAPOVEDUJEMO 

 

Razpis ŠOU v Ljubljani za sofinanciranje med-
narodnih aktivnosti v Sloveniji v letu 2010 
Rok prijave: 12.10.2010 
 

Akcija 4.1 – Podpora ustanovam, dejavnim na 
evropski ravni na področju mladine - Razpis za 
zbiranje predlogov – EACEA/19/10 

Rok prijave: 15.10.2010 
 

Javni razpis za izbor prvih projektov na po-
dročju uprizoritvene umetnosti 
Rok prijave: 18.10.2010 
 

Javni razpis za izbor kulturnih projektov na 
področjih umetnosti 
Rok prijave: 18.10.2010 
 

Mladi v akciji: Akcija 4.3 - Podpora za mobil-
nost in izmenjave mladinskih delavcev- Razpis 
za zbiranje predlogov – EACEA/15/10  
Rok prijave: 22.10.2010 

_________________________________________________________ 

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

 

V skladu z Zako-
nom o dohodnini 
lahko davčni zave-
zanec zahteva, da 
se do 0,5% dohod-
nine, odmerjene po 
tem zakonu od 
dohodkov, ki se 

vštevajo v letno davčno osnovo, nameni 
tudi za financiranje društev, ki imajo sta-
tus društva v javnem interesu.  
 

Upravičencem, katerim je mogoče nameniti 
del dohodnine določi vlada na predlog Minis-
trstva za finance vsako leto do 31. julija za 
leto, za katero se namenja dohodnina. Da se 
društvo uvrsti na seznam, mora pridobiti 
status v javnem interesu. Seznam upravičen-
cev je objavljen v Uradnem listu Republike 
Slovenija št. 62/2010.  
http://www.uradni-list.si/files/RS_-2010-
062-03506-OB~P001-0000.PDF 

 

Davčni zavezanec lahko posameznemu upra-
vičencu nameni 0,1%, 0,2%, 0,3%, 0,4% ali 
0,5% dohodnine, seštevek vseh pa ne more 
presegati 0,5% dohodnine. Davčni zavezanec 
lahko da zahtevo za namenitev kadar koli 
prek sistema eDavki na spletni stani http://
edavki.durs.si, pisno ali ustno na zapisnik pri 
davčnem organu. Davčni organ upošteva 
veljavne zahteve, s katerimi razpolaga na dan 
31. decembra leta, za katero se dohodnina 
odmerja. Zahteva velja do trenutka, ko davč-
ni organ prejeme novo zahtevo ali preklic 
zahteve. 

 

Obrazec za namenitev dela dohodnine  in 
seznam upravičencev najdete tudi na naši 
spletni strani www.srce-me-povezuje.si.  

 

Za več informacij in pomoč kako lahko tudi 
vaše društvo pridobi status društva v javnem 
interesu in je s tem upravičeno do donacije 
dela dohodnine, nam pišite na info@srce-me-
povezuje.si ali 040 365 850. 

NAMENITEV DELA DOHODNINE  
ZA DONACIJE DRUŠTVOM  
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KANDIDATI ZA ŽUPANE O MOŽNOSTIH  
SODELOVANJA MED OBČINO IN NVO 

 

Zofija Mazej Kukovič, 
kandidatka za županjo  
MO Ljubljana 
 

Živeti samo zase, za svoje 
lastno udobje, živeti z vsakda-
njim obiskom velikih marke-
tov z velikim vozičkom, z 
nezavedanjem o posledicah 
odpadkov, ki jih povzroča naš 
način življenja, z nezavedanjem, da bomo tudi 
mi lahko jutri bolni, potrebovali pomoč, da 
tudi nas lahko prizadene katastrofa, da ne živi-
mo sami v vesolju, ampak da smo povezani na 
ravni matere zemlje v dobrem in slabem. Samo 
ne na mojem dvorišču - rečemo, kadar gre za 
reševanje odpadkov in samo da se to ne more 
zgoditi meni, kadar pride do potresov, poža-
rov, poplav, nalezljivih bolezni. Kakovost živ-

ljenja raste z obču-
tljivostjo odnosa 
do drugih, do 
drugačnih, do 
družbe kot celote. 
Sodelovanje z 
nevladnimi organi-
z a c i j a m i  j e 
pomemben za ta 
odnos. 
 

Le te so tiste, ki so odraz, ter hkrati vezni člen s 
civilno družbo in morajo biti enakopraven par-
tner pri razvoju mesta. Kot županja bi jim 
hotela in znala prisluhniti. Omogočala bi jim 
lažje delovanje tudi s podporo v smislu zagota-
vljanja prostorov za delovanje. V preteklosti 
sem že kot direktorica in kot ministrica za 
zdravje vedno sodelovala z nevladnimi organi-
zacijami, saj je zelo pomemben čut in delovanje 

v sozvočju s civilno družbo in 
ne mimo nje.  Med drugimi sem 
sodelovala s civilnimi društvi 
Europa Dona, Naravovarstvena 
zveza Smrekovec, Društvom 
gluhih in naglušnih in še mnogi-
mi drugimi. Mrežo prostovolj-
stva bi vzpodbujala tudi preko 
mladih podjetnikov s progra-
mom, kjer bi dobili poslovne 
prostore za uporabo zastonj, s 
pogojem da določeno število ur 
namenijo, kot prostovoljci v 
sodelovanju s civilnimi društvi. 
 

Na tem področju vidim še veli-
ko neizkoriščena potenciala. 
Pomembni so vsi, zato je naše 
geslo tudi: Ljubljana za vse lju-
di. 
 

Ime in priimek kandidata: Občina, v kateri kandidira: 

Slavc A. Palčar  DOBREPOLJE  

Andrej Zelnik  HORJUL  

Zofija Mazej Kukovič  LJUBLJANA  

Jožica Žurga  ŠMARTNO PRI LITIJI  

mag. Marko Doblekar  LITIJA  

Gregor Jakoš  IVANČNA GORICA  

Dušan Strnad  IVANČNA GORICA  

mag. Matej Tonin  KAMNIK  

Milica Erčulj  TRZIN  

Igor Trček  BOROVNICA  

Več o pobudi MOJA DRUŽBA na www.mojadruzba.si 

KANDIDATI ZA ŽUPANE  
IZ OSREDNJE SLOVENIJE,  

KI PODPIRAJO POBUDO MOJA DRUŽBA  
 
 
 

dr. Marjan Rihar  VRHNIKA  

Marjan Šarec KAMNIK 

 

Jožica Žurga,  
kandidatka za županjo  
občine Šmartno pri Litiji 
 

Društva so ena od dejavnosti, ki življenje ljudi 
v lokalni skupnosti bogati in povezuje, zato je 
povezava in tesno sodelovanje Občine in druš-
tev velikega pomena, pomembno pa se mi zdi 
tudi povezovanje in sodelovanje med društvi, 
saj se vse prevečkrat dogaja, da se kulturnih 
dogodkov udeležujejo le kulturniki, športnih le 
športniki. Potrebno je poiskati še neko vmes-
no sodelovanje. Vsako društvo deluje na več 
področjih, saj se v njegovo delovanje vključu-
jejo različne generacije, torej lahko govorimo 
tako o usmerjanju mladih v pozitiven način 
življenja kot o medgeneracijskem sodelovanju 
in povezovanju. Pameten župan bo moralno 
in glede na »bogastvo« občinskega proračuna 
podpiral društva, saj mu bodo le ta vračala z 
nezamenljivim bogastvom – zadovoljstvom in 
povezanostjo ljudi. 
 

Več glav več ve in več glasov se bolje in dlje 
sliši – društva lahko učinkovito pripomorejo k 
zavedanju in pomenu čistega okolja, ohranjan-
ju kulturne in naravne dediščine, opozarjajo na 
socialne stiske in probleme, zato morajo biti 
vrata in ušesa župana odprta za pobude in 
ideje. 
 

V preteklosti sem bila aktivno vključena v 
društvo Prosti čas. V svojem programu ima 
prostočasne dejavnosti in poletna letovanja za 
mlade. V okviru omenjenega društva sem v 
letih 2004, 2005 in 2006 organizirala in vodila 
počitniške tabore za otroke in sicer v Kostrev-
nici, na Primskovem in na Javorju, predvsem z 
namenom, da smo spoznavali domače okolje, 
kulturno in naravno dediščino in koristno 
preživljali prosti čas. 

 

Kandidate za župane, ki so podprli pobudo Moja družba, s katero želimo regionalna 
stičišča NVO opozoriti na vlogo NVO v družbi in poudariti pomen krepitve sodelovanja 
z občinami, smo povprašali, kako bodo v sodelovanje pri odločanju o zadevah, ki so 
pomembne za vse občane, vključili nevladne organizacije, če bodo izvoljeni za župana. 

 

Andrej Zelnik,  
kandidat za župana  
občine Horjul 
Vsekakor bom, redno komuniciral z vsemi organizacijami v naši občini. V nasle-
dnji fazi ugotavljanje in dogovarjanje, kje lahko eden drugemu olajšamo delo in s 
tem hitreje dosežemo skupne cilje. Prepričan sem, da na ta način lažje naredimo 
skupaj veliko več za naše občanke in občane. 
 
 


