
 
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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Plan B za Slovenijo 

je namenjen oblikovanju mreže sloven-
skih okoljskih nevladnih organizacij, ki 
bodo skupaj z ostalimi zainteresiranimi 
deležniki oblikovale široko civilnodružbe-
no platformo za trajnostni razvoj Sloveni-
je.  
 
Primarni cilj projekta je podpreti dolgoročno 
trajnostno delovanje okoljskih NVO v Slove-
niji ter okrepiti usposobljenost okoljskih 
NVO v Sloveniji s: 
 
⇒ Spodbujanjem njihove aktivne vloge v 

demokratičnih procesih oblikovanja 
politik, kakor tudi pri monitoringu 
izvajanja politik  

⇒ Spodbujanjem njihovega sodelovanja 
in partnerstva. 

 
Sekundarni cilj projekta je izboljšati zavedanje 
državljanov ter spodbuditi njihovo angažiran-
je v okoljsko naravnanih javnih zadevah.   
Cilj bo dosežen z naslednjimi sklopi aktivnos-
ti: 
⇒ Informiranje, mreženje, sodelovanje 

ter povezovanje nevladnih organizacij 
z določenega vsebinskega področja na 
nacionalni in EU ravni: 

⇒ Zagotavljanje strokovnih usposab-

ljanj/izobraževanj za člane mreže ter 
druge NVO iz istega vsebinskega pod-
ročja:  

⇒ Krepitev civilnega dialoga na nacio-
nalni in/ali EU ravni ter vzpostavljan-
je podpornega okolja za prenos javnih 
nalog in pooblastil v izvajanje nevlad-
nim organizacijam.  

 
Promocija vsebinskega področja, politik, pro-
gramov ter skupnih aktivnosti mreže NVO z 
namenom ozaveščanja širše ter posebnih jav-
nosti/ciljnih skupin (mediji, gospodarstvo, 
javna uprava) o ključnih razvojnih vprašanjih 
na določenem vsebinskem področju ter vlogi 
in pomenu NVO. 
 
Koordinacijo mreže vodi Umanotera, Sloven-
ska fundacija za trajnostni razvoj, pri izvajanju  
aktivnosti pa v okviru projekta sodeluje še 
sedem organizacij: CIPRA Slovenija, Društvo 
za varstvo Alp; DOPPS, Društvo za prouče-
vanje in opazovanje ptic Slovenije; Društvo 
Temno nebo Slovenije; FOCUS društvo za 
sonaraven razvoj; Inštitut za trajnostni razvoj; 
Združenje Okoljski center; Slovenski E-
forum. 

Nina Tome, koordinatorka projekta 
 
Kontaktna oseba:  
Nina Tome, koordinatorka projekta 
05 907 13 34, nina.tome@umanotera.org 

PLAN B ZA SLOVENIJO  
POBUDA ZA TRAJNOSTNI RAZVOJ 

VRT ZA SRCE 

 
Urad vlade RS za komuni-

ciranje je na Javnem razpisu za sofinanci-
ranje informativno-komunikacijskih in 
izobraževalnih dejavnosti NVO o evrop-
skih zadevah v letu 2010 sredstva odobril 
tudi za projekt Vrt za srce društva MULE, 
društvo za celostno bivanje. 
 
Vrt za srce  je projekt, ki povezuje tiste, ki 
imajo vrt in znajo pridelovati zelenjavo s tisti-
mi, ki bi se tega radi naučili, pa nimajo zemljiš-
ča. Zato tisti, ki vrt imate, lahko posodite del 
gredic in postanete mentor nekomu, ki bo 
cenil vaše izkušnje in dobro voljo. Vabijo tudi 
tiste, ki vrta nimate, da se javite ter se to sezo-
no učite o pridelavi hrane na slovenskih vrto-
vih. Ko pošljete podatke v prijavnici na 
MULE, društvo za celostno bivanje, Iška 51, 
1292 Ig, vas povežejo in posredujejo priporo-
čen pismeni  "Dogovor o načinu in pogojih 
brezplačne uporabe dela vrta", "Navodila za 
ekološko pridelavo" in uredijo nezgodno zava-
rovanje. Projekt traja od aprila do septembra 
2010, lahko pa ga nadaljujete individualno. 

  
Nataša Bučar Draksler, MULE 

 
Več o projektu najdete na  
www.srce-me-povezuje.si/drustvo-mule   
ali po telefonu 051 314 515. 
 

 

Stičišče nevladnih organizacij 
Osrednjeslovenske regije, ki ga 

izvaja Društvo za razvoj in varovanje Geossa, 
je prevzelo vlogo regionalnega koordinatorja 
za Osrednjeslovensko regijo. Tako je animira-
lo številna društva v Osrednjeslovenski regiji 
za vključitev v akcijo. Pripomoglo je tudi h 
angažiranju občinskih organizatorjev, ki so 
imeli predvsem nalogo zagotoviti podpis 
dogovorov z njihovimi občinami in komunal-
nimi podjetji za sodelovanje pri tej akciji. V 
akciji je sodelovalo vseh 210 slovenskih 
občin, čeprav so se pri podpisovanju dogovo-
rov pojavljali tudi problemi, saj imajo nekatere 
občine vsakoletne čistilne akcije in so zato pri 
tej akciji sodelovale le simbolično.  
 
V Osrednjeslovenski regiji  je tako skupaj 
sodelovalo približno 33.500 prostovoljcev, 

zbranih odpadkov za Osrednjeslovensko regi-
jo pa je bilo okoli 7000 kubičnih metrov. 
Zaradi še nedokončanega odvoza vseh odpad-
kov dokončna številka vseh zbranih odpadkov 
še ni znana. 
 
Pri akciji na splošno ni bilo večjih težav, razen 
nekaterih, ki pa so bile neizogibne, kot so npr. 
pomanjkanje vrečk in rokavic, težave z odvo-
zom smeti itd. 
 
Na splošno lahko zaključimo, da je akcija 
uspela, saj je bila tudi dobro promovirana s 
strani njenih  organizatorjev - društva Ekologi 
brez meja. 

AKCIJA OČISTIMO SLOVENIJO  
JE USPEŠNO ZAKLJUČENA! 

Informator za nevladne organizacije izhaja 
1x mesečno v okviru Regionalnega stičišča za 
NVO Osrednjeslovenske regije, ki je delno 
financiran 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 

Uradno se pričenja kampanja: Županske 
volitve – priložnost za nevladne organi-
zacije, 4. 5. 2010 ob 12. uri, s sočasnimi 
novinarskimi konferencami v vseh sloven-
skih regijah, ki jo bodo izvedla vsa regional-
na stičišča NVO v Sloveniji in CNVOS. 

NAPOVEDUJEMO 


