
 
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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DRUŠTVA SO PRAZNOVALA NA GEOSS-U 

 
V petek, 7. in soboto, 8. maja se je na 
Spodnji Slivni ob Geometričnem središču 
Slovenije družilo 600 udeležencev festiva-
la.  
 
Stičišče NVO Srca Slovenije je organiziralo 
pravi praznik društev, saj se je v dveh dneh 
predstavilo preko 50 nevladnih organizacij iz 
celotne regije z izvedbo delavnic, posvetov, 
nastopov na odru in izvajanjem društvenega 
programa na prireditvenem prostoru pod 
vznožjem Geoss-a.  
 
Vabilu k sodelovanju so se odzvala tako kul-
turna, turistična, športna, rokodelska, gasilska 
društva, skavti in drugi, ki so pripravili zani-
mive predstavitve na svojih stojnicah in pes-
ter program na odru.  
 
S pomočjo članov društev iz Vač in Slivne, ki 
so se izkazala pri tehnični izvedbi prireditve,  
smo uspeli pripraviti prostor, na katerem so 
društva s predstavitvami in delavnicami 
pokazala kaj vse počnejo. Bogat dvodnevni 
program na odru so pripravila društva sama, 
pri izvedbi je sodelovalo več kot 300 prosto-
voljcev. 
 
Ob dogodku smo povezali tudi podporne 
organizacije, ki nudijo strokovno pomoč in 
podporo društvom in si prizadevajo za boljši 
položaj nevladnega sektorja. V dvorani so 
podporne organizacije predstavile svoje pro-
grame delovanja in možnosti katere lahko 
društva izkoristijo pri svojem razvoju. 

 
Tjaša Bajc, Stičišče NVO Srca Slovenije 
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Pobudo MOJA DRUŽBA smo obliko-
vala vsa regionalna stičišča za krepi-
tev nevladnih organizacij, skupaj s 
Centrom nevladnih organizacij – 
CNVOS. V okviru te pobude bo prva 
akcija potekala ob letošnjih lokalnih 
volitvah. 
 
Krepimo kakovost bivanja. 
S pobudo MOJA DRUŽBA želimo spo-
dbuditi razmišljanja o pomenu nevladnih 
organizacij in njihovem vključevanju v 
lokalna razvojna prizadevanja in obliko-
vanje politik. V okviru prve akcije bomo 
predvsem poudarjali pomen sodelovanja 
z občinami. Čeprav se naloge nevladnih 
organizacij razlikujejo od tistih, ki jih 
imajo občine, in je različen tudi njihov 
status, pa je obojim skupno isto poslans-
tvo – krepiti kakovost življenja prebival-
cev in prebivalk.  
 
Priročnik in sporazum. 
Letošnja prva akcija v okviru pobude 
MOJA DRUŽBA bo potekala v času 
pred volitvami. Pripravili smo priročnik 
o sodelovanju z lokalnimi skupnostmi, ki 
vključuje konkretne navedbe kaj nevlad-
ne organizacije delajo ali pa bi še lahko 
naredile za občino in kaj občina lahko 
naredi za nevladne organizacije. Doku-
ment ponuja tudi nabor nekaterih dobrih 
praks na lokalni ravni v Sloveniji, poleg 
tega pa tudi predlog sporazuma med 

občinami in nevladnimi organizacijami. 
Na tej podlagi bomo spodbujali razprave 
med nevladnimi organizacijami in kandi-
dati. Na drugi strani pa bomo nevladne 
organizacije spodbujali, da po izvolitvi 
novih županov dogovorijo in podpišejo 
sporazume o sodelovanju. V priročniku 
je poleg primerov dobrega sodelovanja 
zbranih tudi vrsta predlogov postopkov 
za ureditev koncesij, ki jih občina podeli 
NVO za opravljanje javnih služb, lokal-
nih partnerstev, vključevanja NVO v 
odločanje.  
 
Nevladne organizacije so pomemben 
del družbe. 
V Sloveniji je aktivnih preko 23.000 nevla-
dnih organizacij. Združujejo osebno anga-
žiranost ljudi z vrsto profesionalnih znanj. 
Še posebej v času krize so nevladne orga-
nizacije za družbo izrednega pomena - s 
prostovoljnim delom in izredno ekonomi-
čnostjo izvajajo vrsto aktivnosti, ki bi jih 
sicer morali plačevati. Spomnimo se samo 
humanitarnih organizacij, društev za 
pomoč pri različnih boleznih; mnogih 
športnih in kulturnih društev, ki izvajajo 
brezplačne programe in druženja; gorskih 
reševalcev in gasilcev, ki skrbijo za našo 
varnost, in še mnogih drugih. 
 
Regionalna stičišča si s priročnikom obe-
tamo izboljšanje komunikacije nevladnih 
organizacij z občinami in ureditev nekate-
rih osnovnih pogojev delovanja. Verjame-
mo, da bodo kmalu dozorele razmere za 
podpis sporazumov med NVO in občina-
mi. V akcijo bomo tako vključili aktivna 
društva po občinah, s katerimi bomo sku-
paj poskušali izboljšati medsebojno sode-
lovanje. Vabljeni predstavniki društev, da 
se priključijo pobudi – več o kampanji pa 
na spletni strani stičišča: www.srce-me-
povezuje.si. 
 

Tjaša Bajc, Stičišče NVO Srca Slovenije 

PREDSTAVITEV ZSIS POBUDA MOJA DRUŽBA 

 

Zveza strojnih inženirjev Slovenije - ZSIS je 
nevladna strokovna organizacija, ki združuje 21 
društev, sekcij in komisij na območju celotne 
Slovenije.  

 

V okviru projekta »Podporno okolje delovanja 
strokovnega tehničnega nevladnega sektorja« 
želimo okrepiti vsebinsko mrežo, promovirati 
pomen in vlogo tehnike, na njej temelječo proizvo-
dnjo in tehnično inteligenco za blaginjo slovenskega 
naroda, NVO in mrežam nuditi pomoč v postopkih 
javnega značaja, ki sodijo v domeno znanost, razis-
kovanje, tehnika in tehnologije, sodelovati pri ureja-
nju razmer (zakonodaja, politike) in vplivati na 
(oblast) odločanje na tehničnem področju, ozaveš-
čati javnost o važnosti tehnike za razvoj človeštva. 

Na naših delavnicah »Sodelovanje NVO v postop-
kih javnega značaja - umeščanje tehničnih projektov 
v okolje«, želimo predstavnike NVO seznaniti z 
»Analizo zakonodaje na tehničnem področju« ozi-
roma s pravicami (zakonske podlage) za sodelovan-
je NVO in civilne javnosti v teh postopkih, pobu-
dami za spremembo zakonodaje (Ustava RS, ZVO) 
in partnerstvo ZSIS (in tudi drugih NVO) z MOP, 
ter predstaviti naš model oziroma predlagane ukre-
pe, ki jih morata izvesti MOP in MJU, za učinkovi-
to sodelovanje NVO v teh postopkih, jim pri tem 
nuditi pomoč za vsebinsko udeležbo v postopkih, 
kar je sicer - po Aarhurški konvenciji - pogodbena 
zaveza Republike Slovenije. Na ta način usposablja-
mo predstavnike NVO, da verodostojno sodelujejo 
v postopkih umeščanja tehničnih projektov v okol-
je, ki sicer Slovenijo najbolj spreminjajo, pri tem pa 
prizadevajo najbolj vitalne interese slovenskih drža-
vljanov (zdravo življenjsko okolje in vrednost nji-
hovega nepremičnega premoženja). 

 
Več informacij o dejavnostih ZSIS in podrobnostih 
o projektu lahko dobite na www.zveza-zsis.si, pro-
jektess-mju@zveza-zsis.si. 

 
Igor Beguš, univ. dipl. ing. strojništva, ZSIS 

 

Informator za  
nevladne organizacije 
izhaja 1x mesečno v okviru  
Regionalnega stičišča za NVO Osrednje-
slovenske regije, ki je delno financiran iz 
Evropskega socialnega sklada.   
 

Dostopen je na spletnih straneh stičišča 
www.srce-me-povezuje.si, lahko pa se 
naročite tudi na poštno dostavo.  

Izdajatelj:  
Društvo za razvoj in varovanje  
GEOSS-a, Vače 10, 1252 Vače 
Za izdajatelja:  
Gabrijela Babič 
Prispevke zbrala in uredila:  
Klara Kržišnik 


