
 
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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Naravna in kulturna dediščina predstav-
ljata enega od temeljev narodne zavesti 
in tudi razvoja. Tako smo prepričani v 
Slovenski mreži za interpretacijo dedišči-
ne, ki jo sestavljamo nevladne organizaci-
je, katerim je razvojno organiziranje dedi-
ščine izziv in vsakdanje delo. 
Mrežo, ki jo vodi Notranjski ekološki center 
iz Cerknice, sestavlja preko 40 nevladnih 
organizacij (društev, fundacij in zasebnih 
zavodov) iz celotne Slovenije. Naš namen je, 
da naravno in kulturno dediščino iz svojih 
okolij preko ustrezne rabe tudi ohranjamo. 
Orodje za takšno delo je odgovoren razvojno 
projektni pristop in interpretacija dediščine. 
Pomembno je tudi mrežno razvojno sodelo-
vanje in delo z mladimi. 
Delovanje mreže se je pričelo že pred tremi 
leti. Naša prva prizadevanja pa je podprlo tudi 
Ministrstvo za kulturo. V mrežo smo najprej 
povezali tiste nevladne organizacije, ki so 
želele uspeti na razvojnih razpisih ter hkrati 
zaposlovati. Na osnovi dobrih izkušenj smo 

kot mreža izoblikovali prva skupna pravila in 
primere dobrih praks. Izoblikovali smo tudi 
podporne razvojne storitve, ki so našim čla-
nom omogočile večji uspeh pri pridobivanju 
razvojnih sredstev in vključevanju v lokalni 
razvoj, kot je program LEADER, programi 
aktivne politike zaposlovanja in teritorialno 
sodelovanje. Člani mreže so spoznali, da je 
skupno delovanje, izmenjava izkušenj, sodelo-
vanje z institucijami znanja ter mednarodno 
sodelovanje, ključno za obstoj posameznega 
člana in celotne mreže. Nastala je struktura, v 
kateri se člani spoštujejo, podpirajo drug dru-
gega ter si prizadevajo za skupni ugled mreže. 
Vključili smo se tudi v mednarodna prizade-
vanja za razvoj kompetenc interpretacije dedi-
ščine in povečanje pretoka znanj in informacij 
med člani mednarodne mreže. 
Letos je naša skupna prizadevanja podprlo 
tudi Ministrstvo za javno upravo preko razpisa 
za vzpodbujanje delovanja vsebinskih mrež 
nevladnih organizacij, kjer je poseben pouda-
rek na mrežnem sodelovanju in civilnem dia-

logu. S pomočjo razvojnih sredstev bomo 
lahko bolj uspešni pri usposabljanju naših 
članov, oblikovanju razvojnih pobud v lokal-
nih okoljih ter promociji delovanja mreže v 
Sloveniji in v tujini. 
Izkušnje pri razvojnem delovanju po načelu 
od spodaj navzgor so na področju interpreta-
cije dediščine zelo dragocene. Prav tako so 
dragocene številne vezi sodelovanja in zaupan-
ja, ki so jih člani mreže izoblikovali med seboj 
in do institucij znanja, predstavnikov lokalnih, 
regionalnih, nacionalnih in mednarodnih stru-
ktur in do končnih uporabnikov storitev inter-
pretacije dediščine (šole, turistične organizaci-
je, hoteli, organizatorji dogodkov, ...). Vedno 
bolj se zavedamo, da so začetni utripi in priza-
devanja ustvarili močno srce, ki omogoča, da 
mreža postaja uspešna, prepoznavna in upora-
bna gonilna sila. 
Kontakt: Notranjski ekološki center,  
Cerknica, lili.mahne@siol.net, 041 605 122 
 

Lili Mahne, vodja projekta 

 

SLOVENSKA MREŽA ZA INTERPRETACIJO 
 DEDIŠČINE  

Uvodne besede ministrice, gospe Irme 
Pavlinič Krebs so bile tako vzpodbudne, 
kot tudi samokritične. Vsekakor smo lah-
ko zadovoljni z napredkom v smislu orga-
nizacije posebne službe za NVO pri MJU, 
katere vodenje kot tudi vzpostavitve pod-
pornih struktur za potrebe NVO je pred 
kratkim prevzela gospa Vanda Remškar -
Pirc. 
Ni pa steklo medresorsko usklajevanje, od 
katerega si nevladne organizacije obetamo 
zelo veliko. Namreč, brez spremembe odno-
sa, ki je povezano z dojemanjem pomena 
nevladnih organizacij na vseh področjih živ-
ljenja, ki jih pokrivajo vsa ministrstva, je tež-
ko pričakovati ustrezno umeščenost NVO 
pri odločanju in izvajanju pomembnih tem 
vsakodnevne politike. Ministrica je obljubila, 
da bo v letu 2010 medresorna NVO skupina 
pričela z aktivnostmi. Prav tako je napoveda-
la sprejem Zakona o prostovoljstvu, Zakona 

o ustanovah in nekaj razpisov za financiranje 
podpornih struktur za potrebe društev, zavo-
dov in ustanov. MJU bo tudi organiziralo 
izobraževanje uradnikov za boljše razumeva-
nje pomena NVO v družbi in večjo priprav-
ljenost za sodelovanje z NVO. 
Sočasno pa je na nas, da naredimo čim več za 
večjo usposobljenost NVO, da bodo sposob-
ne prevzemati  in  izvajati pomembne naloge, 
ki so danes domena zgolj vladnega sektorja. 
Prepričani smo, da je tudi naše stičišče v 
prvem letu prispevalo k tako imenovanem 
upolnomočenju NVO, za katere smo v letu 
2009 pripravili 10 informatorjev, 10  delavnic, 
računovodskih, pravnih in svetovanj v zvezi  s 
prijavami na razpise, dostop do spletnega 
računovodskega programa in spletnih strani. 
Vabimo vas, da koristite »ponudbo« stičišča 
tudi v letu 2010! 
 

         Gabrijela Babič, vodja stičišča 

MINISTRICA ZA JAVNO UPRAVO SPREJELA  
PREDSTAVNIKE NVO STIČIŠČ IN MREŽ 

Želimo vam lepe praznike 
ter uspešno leto 2010! 

 
Ekipa Stičišča NVO Srca Slovenije 
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Kulturno-umetniško društvo Ristanc je naj-
mlajše izmed nagrajenih NVO. A kljub temu za 
izkušenejšimi organizacijami prav nič ne zaos-
tajajo.  
Temeljno področje delovanja KUD-a Ristanc 
je lutkarija in vse, kar spada zraven. Lutkarici 
imata trenutno pripravljene tri lutkovne pred-
stave. Dve predstavi sta trenutno v nastajanju, 
idej za naprej pa tudi ne manjka. 
Društvo, s sedežem v Dolskem, si prizadeva za 
kakovost in ustvarjalnost in ima nemalo število 
privržencev, ki se navdušujejo nad njihovim 
delom. Nosilki društva se želita v naslednjem 
šolskem letu lotiti vodenja ustvarjalnih delav-
nic. Tisti dolgoročnejši cilj društva pa je – pos-
tati ena izmed bolj znanih in cenjenih zasedb 

KULTURNO UMETNIŠKO 
DRUŠTVO RISTANC 

Združenje je bilo ustanovljeno leta 1990 in 
šteje okrog 4300 članov. Njihov osnovni cilj 
je prispevati k polnemu telesnemu, duševne-
mu, duhovnemu in družbenemu razvoju 
mladih, da bi ti lahko postali trdne osebnos-
ti, odgovorni državljani ter člani krajevnih, 
narodnih in mednarodnih skupnosti. 
V okviru Združenja vsako leto poteka več   
zimovanj in taborov pa tudi drugih dejavno-
sti, ki so dopolnilo šoli. Združenje je dejav-
no tudi v mednarodnem skavtstvu, še pose-
bej v Evropi. Njihovi načrti za prihodnost 
so v glavnem povezani z 20-letnico Združe-
nja, ki bo slovenskim skavtom zaznamovala 
celotno leto 2010. 

ZDRUŽENJE SLOVENSKIH 
KATOLIŠKIH  

SKAVTINJ IN SKAVTOV 

Tamburaški orkester zaenkrat še deluje pod 
okriljem Kulturno-umetniškega društva Fol-
klorna skupina Javorje, a je že začel preraščati 
njene okvirje in načrtuje osamosvojitev. 
Skupino, ki se je že razširila v orkester, od leta 
2002 umetniško in dirigentsko vodi Helena 
Vidic. Pod njenim vodstvom se je orkester 
razvil v enega najboljših slovenskih tamburaš-
kih orkestrov,  kar potrjujeta odlična dosežka 
na državnih tekmovanjih leta 2008, ko so 
prejeli zlato priznanje ter leta 2009, ko so 
osvojili zlato priznanje s pohvalo. Nastopajo 
celo v tujini, kjer se pogosto udeležujejo razli-
čnih mednarodnih folklornih festivalov. V 
zadnjem času letno izvedejo okrog 35 nasto-
pov. Na njihovi samostojni poti jim želimo še 
veliko uspehov! 

 

 

TAMBURAŠKI ORKESTER 
ŠMARTNO 

Člani društva so priznani likovni umetniki iz 
kar štirih evropskih držav – Avstrije, Poljske, 
Hrvaške in Slovenije. Njihov glavni cilj je 
združevanje in medsebojno povezovanje 
ljudi, ki se ukvarjajo z umetnostjo. 
V prostorih društva so svoj dom našli tako 
sodobna likovna umetnost kot film in anima-
cija, tako igra in ples kot tudi jazzovska glas-
ba. V KUDu Muze imajo številne dolgoroč-
ne in kratkoročne načrte. Že od januarja pri-
hodnje leto načrtujejo redno delovanje in 
osemurni delovni čas muzeja pet dni v tednu. 
Dolgoročno si želijo izboljšati pogoje razsta-
vljanja, delovanja in produkcije do ravni, 
primerljive z muzeji sodobne umetnosti po 
Evropi in svetu. Vizija društva je, da postane 
neformalna izobraževalna institucija za sodo-
bno umetnost. 

 

KUD MUZE PREMODERNE 
UMETNOSTI  

 

Prebivalci Jablaniške doline prav gotovo ne 
trpijo pomanjkanja športa in rekreacije, saj za ti 
področji že od leta 1974 skrbi Športno društvo 
Dolina. Ukvarja se s športom otrok in mladine 
ter skrbi za rekreacijo prebivalcev v vseh staro-
stnih obdobjih. 
V spomladanskih, poletnih in jesenskih mese-
cih se večina članov ukvarja z rekreacijo na 
zunanjih igriščih. Društvo je na zemljišču v 
Reki uredilo nogometno igrišče, pozneje pa še 
igrišče za odbojko na mivki. Zgradili so tudi 
lep objekt, in cel sklop poimenovali Športno 
rekreacijski center Reka. Zimske mesece rekre-
ativci preživljajo v dvoranah. V društvu je veli-
ko načrtov za prihodnost. Na objektih nepres-

tano potekajo vzdrževalna dela, ki bodo pros-
tore za druženje ob športnih aktivnostih ohra-
nile tudi za prihodnje generacije.  

ŠPORTNO DRUŠTVO DOLINA 

V okviru Regionalnega stičišča nevladnih organizacij Osrednjeslovenske regije je med 
10. 11. in 7. 12. 2009 potekalo glasovanje za MOJO NAJLJUBŠO NEVLADNO ORGA-
NIZACIJO. Predstavljamo pet nevladnih organizacij iz Osrednjeslovenske regije, ki so 
prejele največ glasov in s tem tudi priznanja. 

Pripravila: Sabina Štrubelj 

NAJ NEVLADNA ORGANIZACIJA  
OSREDNJESLOVENSKE REGIJE 

Foto: Arhiv Združenje skavtov 

Foto: Janez Eržen 

Foto: Arhiv društva KUD FS Javorje 

Foto: Arhiv ŠD Dolina 

Foto: Arhiv KUD Muze 


