
 
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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5. SREČANJE 
nevladnih 
organizacij 

 
V torek, 30.3.2010, ob 18. uri, bo na Kmečkem 
turizmu Bormes (pri Mednem), na Golem Brdu 
9, v Medvodah, potekalo 5. srečanje NVO. 
 

Srečanje je namenjeno krepitvi civilnega dialoga, 
saj je naše poslanstvo tudi izboljševanje položaja 
in prepoznavnosti društev v lokalni skupnosti. 
Skupaj s moderatroko bomo iskali rešitve za 
boljši odnos in naša pričakovanja. Vaše izkušnje 
in stališča so dragocena osnova za naša prizade-
vanja, zato naj srečanje ne mine brez Vas.  
 

Svojo udeležbo nam sporočite na 040/786-939  
ali po e-pošti info@srce-me-povezuje.si.  
Z vašo udeležbo bo srečanje še boljše! 

NAPOVEDUJEMO 

 

Informator za nevladne  
organizacije izhaja 1x mesečno v okviru 
Regionalnega stičišča za NVO Osrednjesloven-
ske 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 
Lektorirala: Anka Kolenc 
 
Dostopen je na spletnih straneh stičišča 
www.srce-me-povezuje.si, lahko pa se 
naročite tudi na poštno dostavo.  
 
Svoje kratke prispevke oddajte do zadnjega dne 
v mesecu po e-pošti: klara@srce-me-povezuje.si. 

CIVILNI DIALOG:  
ŽUPANSKE VOLITVE – PRILOŽNOST ZA NVO 

ODDAJA LETNIH POROČIL ZA DRUŠTVA  

 
V društvih in drugih nevladnih organizaci-
jah se praviloma ne ukvarjamo s politiko, 
čeprav nam le-ta kroji življenje in reže 
kruh.  Vsi izvajalci podpornih struktur – 
horizontalne mreže in regionalna stičišča – 
smo se dogovorili za skupno akcijo, ki bo 
prispevala k izboljšanju prepoznavnosti in 
položaja nevladnega sektorja. Pripravljamo 
priročnik o sodelovanju lokalnih skup-
nosti  in NVO in predlog lokalnega spo-
razuma.  

 
Predlogi bodo vsekakor pomembna opor-
na točka za oblikovanje predvolilnih obljub 
županskih kandidatov – upajmo, da jih 
bodo v svoje kampanje umestili čim več. 
Priročnik obrazloži,  kaj je NVO, koristi in 
prednosti, ki jih ima lokalna skupnost od 
NVO in kako lahko lokalne skupnosti 
sodelujejo z NVO. 
 
Pripravljamo komunikacijsko kampanjo, ki 
bo usmerjeno tako na vodstva lokalne sku-

pnosti kot tudi na društva in druge NVO. 
Tudi društva, ustanove in zasebni zavodi 
morajo ozavestiti pojem NVO oz. nevlad-
na organizacija in se poistovetiti s tem poj-
mom in vlogo, ki jo imamo v družbi. 

 
Priključite se akciji, o kateri vas bomo 
sproti obveščali in vas povabili k sodelova-
nju pri vzpostavljanju dialoga z vodstvi 
lokalnih skupnosti. Na festivalu NVO – 
prazniku društev,  ki bo 7. in 8. maja, 
na GEOSS-u na Slivni, želimo za »okroglo 
mizo« pridobiti vse župane Osrednjeslo-
venske regije.  Sporočajte nam dobro in 
slabo prakso, ki jo dnevno doživljate v 
stikih z Občino  in drugimi javnimi služba-
mi in predlagajte rešitve. 

 
Za aktivno vključitev v civilni dialog, ki ga 
vodi stičišče, pokličite 041 355 927 ali piši-
te na našo elektronsko pošto jelka@srce-
me-povezuje.si. 
 

Gabrijela  Babič, vodja stičišča 

 
31.3.2010 je rok za oddajo letnih poročil. 
Letna poročila (bilanca stanja in izkaz pos-
lovnega izida) se letos prvič oddajajo le 
preko spletnega portala AJPES. Zadnji 
marec je tudi rok za predložitev obračuna 
davka od dohodka pravnih oseb, katerega 
se odda preko spletnega portala e-davki. 
Za vstop v portal e-davki pa 
potrebujete digitalno potrdilo.  
 
Več informacij o oddaji vseh 
poročil lahko dobite na naši 
spletni strani:  
www.srce-me-povezuje.si 
 

S spletnim računovodskim programom 
miniMAX, si lahko uredite sproten pre-
gled poslovanja, kot tudi izdelavo letnih 
poročil. V okviru projekta stičišča lahko 
začnete uporabljati spletni računovodski 
program le za 5€ na mesec. Poleg uporabe 
programa vam na stičišču nudimo tudi 
svetovanja s področja računovodstva. 



Stran 2 / 2 

SRCE ME POVEZUJE Litija, marec 2010 
Številka 3 / Letnik II 

INFORMATOR ZA NEVLADNE ORGANIZACIJE OSREDNJESLOVENSKE REGIJE  Izdaja: Društvo za razvoj in varovanje GEOSS-a 

 

Sloga je platforma nevladnih, neprofitnih 
organizacij, ki delujejo na področju  raz-
vojnega sodelovanja, globalnega učenja 
in humanitarne pomoči.  
 
Namen platforme, ki je bila formalno usta-
novljena leta 2005, je povezovanje in krepi-
tev partnerstva slovenskih nevladnih in nep-
rofitnih organizacij (NVO), ki so aktivne v 
državah v razvoju in/ali ozaveščajo sloven-
sko in evropsko javnost o neenakomerni 
porazdelitvi svetovnega bogastva in posledi-
čnem pomenu globalne solidarnosti in sood-
visnosti.  

 
Osnovna naloga Sloge je spremljanje 
in aktivno sodelovanje pri oblikova-
nju, izvajanju in evalvaciji slovenske 
in evropske politike mednarodnega 
razvojnega sodelovanja, s ciljem 
zagovarjanja javnega interesa na 
področju socialne uravnoteženosti in 
odgovornosti, spoštovanja človeko-
vih pravic, enakih možnosti, izobra-
ževanja, solidarnosti, trajnostnega 
razvoja in večjega vključevanja ranlji-
vih družbenih skupin v odločevalske 
procese v okviru razvojnega sodelo-
vanja.  
 
Za nevladne razvojne organizacije 

Sloga organizira izobraževanja in usposablja-
nja, kot osrednji komunikacijski kanal na 
tem področju redno tedensko obvešča o 
aktualnem dogajanju na nacionalni in evrop-
ski ravni, povezuje nevladne organizacije v 
konzorcijska partnerstva pri skupnem kandi-
diranju na evropske in nacionalne razpise in 
spodbuja vse zainteresirane k sodelovanju v 
Sloginih delovnih   skupinah. Sloga pri svo-
jem delovanju prav tako aktivno sodeluje s 
predstavniki političnih odločevalcev, ko gre 
za pripravo pozivov in organizacijo skupnih 
dogodkov, preko izjav za javnost, organiza-
cije novinarskih konferenc in priprave novic 

komunicira z mediji ter z večjimi kampanja-
mi ozavešča tudi širšo javnost o različnih 
vprašanjih s področja mednarodnega razvoj-
nega sodelovanja. 

 
Sloga je prav tako izjemno aktivna na medna-
rodni ravni. V letu 2006 je postala polnoprav-
na članica Evropske platforme za razvojno 
sodelovanje – CONCORD, kot 23 nacionalna 
platforma, v letu 2008 pa je postala polnopra-
vna članica evropske mreže Eurostep. S 
pomočjo Concorda, Trialoga in Eurostep je 
Sloga vzpostavila tesno sodelovanje z ostalimi 
Evropskimi nacionalnimi platformami za pod-
ročje razvojnega sodelovanja ter se tako vklju-
čuje v povezovanje in oblikovanje razvojnih 
politik na evropski ravni. 
 
Za več informacij: 
SLOGA  
Metelkova 6, 1000 Ljubljana 
T: +386 (01)434 44 02  
F: +386 (01) 434 44 02 
E: info@sloga-platform.org  
W: http://www.sloga-platform.org  
 

AKTUALNI RAZPISI  
ZA NVO 

SLOGA 
Platforma nevladnih organizacij za razvojno sodelovanje in humanitarno pomoč 

 

Evropska mladinska fundacija EYF  
omogoča finančno podporo projektom, vodenih s strani 
mladinskih nevladnih organizacij ali mrež, drugih nevlad-
nih organizacij, ki delajo na področju mladinskega dela 
povezanega z mladinsko politiko in delom Sveta Evrope.  
Rok prijave: 1.4.2010 za aktivnosti kategorije C: adminis-
tracija mednarodnih nevladnih mladinskih organizacij ali 
mrež.   
 

Program Mladi v akciji 2007 – 2013 
Razpis za zbiranje predlogov – EAC/01/10  
Akcija 1 – Mladi za Evropo  
Akcija 2 – Evropska prostovoljna služba 
Akcija 3 – Mladi v svetu  
Akcija 4 – Sistemi pomoči za mlade  
Akcija 5 – Podpora evropskemu sodelovanju na mladin-
skem področju  
Rok prijave: 1.4.2010 

 

Več na spletni strani: www.srce-me-povezuje.si 

FESTIVAL  NVO 
PRAZNIK DRUŠTEV V SRCU 

 

Vabimo vas k sodelovanju na  
Festivalu nevladnih organizacij 
(društev, zasebnih zavodov in 

ustanov), ki bo potekal  
v geometričnem središču,  
v srcu Slovenije, na Slivni, 

7. in 8. maja 2010.  
 
Ponujamo vam brezplačno stojnico 
za predstavitev vašega društva, brez-
plačni prireditveni prostor za pred-
stavitev vaših aktivnosti na odru, 
prostor v naravi za delavnice in brez-
plačno uporabo dvorane.  
 

Ob predstavitvah dejavnosti za obis-
kovalce (pričakujemo jih preko 1.000) 
pa bo potekala tudi vrsta predstavitev 
dobrih praks in praktičnih vsebin, 
namenjenih lažjemu delu v društvih, 

ki bo v dvorani. Zato računajte na to, 
da se boste tudi sami udeležili delav-
nic in posvetov na festivalu, uživali v 
kulturno zabavnem programu ter si 
ogledali lepote Vač in Slivne na brez-
plačnih vodenjih po območju.  
 
Pri predstavitvah vam lahko tudi 
pomagamo z razmislekom, kako bi 
našli za vas najboljšo rešitev. Pri prija-
vah in razmišljanjih o predstavitvah 
vam bo pomagala sodelavka Klara 
Kržišnik, ki tudi sprejema  

prijave do 5. aprila na:  
klara@srce-me-povezuje.si  

040 365 850 
059 927 619 

 
Vljudno vabljeni,  

da se nam pridružite! 


