
 
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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Glasujte za svojo najljubšo nevladno organi-
zacijo iz Osrednjeslovenske regije! S tem ji 
omogočite, da si pridobi svojo predstavitve-
no publikacijo in vašo potrditev za dobro 
opravljeno delo.  
 

Glasovanje organizira Stičišče NVO »Srca 
Slovenije« z namenom promocije nevladnih 
organizacij. 

Glasujete lahko po e-pošti:  
info@srce-me-povezuje.si  
ali po navadni pošti na:  
Društvo Geoss, Kidričeva 1, 1270 Litija.  
 

Navedite NAZIV organizacije, naslov ali 
občino, v kateri deluje, razlog, ZAKAJ gla-
sujete zanjo, in vaše podatke (ime, priimek, 
telefon in naslov) ter sodelujte v nagradnem 
žrebanju.  

 

Podarite 0,5% dohodnine  nevladnim orga-
nizacijam in z donacijo omogočite, da 
bodo prispevale h kakovosti bivanja v naši 
družbi. 
 
ZAKAJ? 
Ker vas to nič ne stane (nimate nobenega stro-
ška) in lahko s tem sami določite, komu boste 
namenili vaš denar. Drugače teh 0,5% pustite 
v državnem proračunu.  
 
KDO? 
Možnost donacije imate vsi, ki oddajate doho-
dninsko napoved. Če že plačujete dohodnino, 
jo namenite tistim, ki so vam pri srcu.  
 
KOMU? 
Odločite se lahko za največ pet organizacij, ki 
jim boste namenili skupno 0,5% vaše dohod-
nine. Seznam upravičencev določi vlada na 
predlog Ministrstva za finance vsako leto do 
31. julija za leto, za katero se namenja dohod-
nina. Seznam upravičencev je bil objavljen v 
Uradnem listu RS, št. 61/09 in 75/09.  
 
KAKO? 
To lahko storite kadar koli na spletni strani 
preko sistema eDavki ali pisno oziroma ustno 
na zapisnik pri davčnem organu.  

Akcijo vodi CNVOS in jo je podprlo Ministrs-
tvo za javno upravo.  
Več na www.dobrodelen.si. 

 

O,5 ODSTOTKA ZA NVO moja NAJljubša NeVladna Organizacija 

4. SREČANJE NEVLADNIH ORGANIZACIJ 

 
Stičišče NVO »Srca Slovenije« 

organizira četrto srečanje nevladnih organiza-
cij Osrednjeslovenske regije. 

 
 

V četrtek, 10. decembra 2009, 
ob 18.00 uri, 

v Domu krajanov Turjak. 
 
  
 

Prijave zbiramo do ponedeljka, 7.12.2009,  
po e-pošti info@srce-me-povezuje.si ali 
telefonu 040/365-850. 

 
PROGRAM: 
 

• ob animaciji Družinskega gledališča 
Kolenc se bomo zazrli v načine moti-
viranja članov v društvih 

 

• predstavili bomo rezultate glasovanja za 
Naj NVO in izžrebali tri glasovalce, 
ki bodo prejeli simbolično darilo 

 

• sledila bo pogostitev in spoznavanje 
z drugimi udeleženci srečanja 

 

 

Veselila nas bo vaša udeležba na srečanju. 

Pravila glasovanja: Veljavne bodo vse glasovnice, ki bodo na e-naslov prispele vključno do 7. 12. 2009 ali bodo 
imele žig s tem datumom. Vsaka oseba lahko glasuje za eno nevladno organizacijo (društvo, zasebni zavod, ustano-
va) iz Osrednjeslovenske regije in s tem sodeluje v žrebanju za nagrado. Zmagovalec glasovanja bo objavljen na 
spletni strani stičišča www.srce-me-povezuje.si, v informatorju in na srečanju nevladnih organizacij 10. 12. 2009, kjer 
bodo objavljena tudi imena treh izžrebanih glasovalcev, ki bodo prejeli simbolično nagrado po pošti. Nagrade niso 
izplačljive v gotovini. Podrobnosti so opredeljene v Pravilniku glasovanja za Naj NVO.  
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EduAkcija je tematska mreža nevladnih 
organizacij, ki delujejo na področju izobra-
ževanja in usposabljanja. Nosilka projekta je 
Zveza tabornikov Slovenije – nacionalna 
skavtska organizacija.  

 

Zanima nas prenos in posredovanje znanj, 
kakšna znanja potrebujejo posamezne nevla-
dne organizacije, kje čutijo pomanjkanje 
znanj in kaj delajo kvalitetno, kdo ponuja 
posamezna izobraževanja in po kakšni ceni, 
zakaj za posamezna neformalna izobraževa-
nja ni potrdil o udeležbi ali opravljenem 
tečaju ... Skratka, zanima nas vse, kar je 
povezano z izobraževanjem in usposabljan-
jem, saj močno podpiramo učeče se okolje.   
 

 
Tako članicam kot nečlanicam bomo nudili 
podporo pri izobraževanju in usposabljanju, 
saj bomo v okviru mreže organizirali izobra-
ževanja, vezana na omenjeni področji, kot 
so npr: strategije učenja, razvoj in verificira-
nje neformalno pridobljenih znanj, bolj 

učinkovito učenje ipd.  V mese-
cu maju bomo  v  okviru Tedna 
vseživljenjskega učenja promovirali 
neformalno pridobljeno znanje, 
saj menimo, da je potrebno za 
bogatejšo družbo znanje deliti z 
drugimi. 
 
Naša  izobraževanja  lahko 
vključite v vaš program. Z vesel-
jem se bomo odzvali. Vabimo 
vas, da se pridružite mreži, saj 
bomo tako še močnejši in glas-
nejši. Saj veste, več glav več ve!  

 
Kontakt: Tadej Pugelj, vodja projekta 
tadej.pugelj@eduakcija.si, www.eduakcija.si  

 
Ana Britovšek  

 

EduAkcija – MREŽA NVO ZA VSEŽIVLJENSKO UČENJE  AKADEMIJA NVO 2009/2010 

 

PRISTOPITE V STIČIŠČE 
Nevladne organizacije Osrednjeslovenske 
regije pozivamo, da čim prej pristopijo v 
stičišče, da bodo obveščene o aktivnostih, ki 
jih stičišče izvaja. Pristopno izjavo najdete 
na spletni strani stičišča, lahko pa Vam jo 
pošljemo po navadni ali elektronski pošti.  

 

INFORMATOR 
bo izhajal do 10. v mesecu. Dostopen bo na 
spletnih straneh stičišča, lahko pa se naročite 
tudi na poštno dostavo. 
Svoje kratke prispevke oddajte do zadnjega 
dne v mesecu po e-pošti. 

 

E: info@srce-me-povezuje.si 
T: 040/786-939,  059/927-619 
W: www.srce-me-povezuje.si 

Z namenom usposobljenosti in razvoja 
nevladnega sektorja VSEBINSKE 
MREŽE nudijo podporno okolje nevla-
dnim organizacijam na različnih podro-
čjih. Tokrat se vam predstavlja vsebin-
ska mreža za vseživljenjsko učenje. 

Akademija NVO 2009/2010 pokriva 
aktualne vsebine in teme za dvig uspo-
sobljenosti članov in zaposlenih v nevla-
dnih organizacijah.  
V okviru regionalnega stičišča nevladnih 
organizacij Osrednjeslovenske regije pripra-
vljamo in izvajamo usposabljanja in izobra-
ževanja za povečanje učinkovitosti in kako-
vosti delovanja nevladnih organizacij.  
 
3. december 2009  
ob 17. uri  Jakličev dom Dobrepolje 

RAZVOJ DEJAVNOSTI V NVO 
Dobili boste odgovore na vprašanja, kaj je 
pridobitna in kaj nepridobitna dejavnost, 
kakšne so posledice opravljanja pridobitne 
dejavnosti, seznanili se boste z zakonskimi 
podlagami in spoznali, katere vrste dejavno-
sti NVO lahko opravljajo.  

 

14. januar 2010 
RAČUNOVODSTVO ZA NVO 
Tudi vaša nevladna organizacija se lahko 
odloči za  uporabo  spletnega računovodske-
ga programa miniMAX. V okviru stičišča bo 
potekalo brezplačno usposabljanje za njego-
vo uporabo.  
 
Brezplačne delavnice so namenjene članom 
društev, zasebnih zavodov in ustanov. Z 
njimi si lahko nevladne organizacije pridobi-
jo koristna znanja za svoje delovanje.  
Dodatne informacije in prijava:  
040 365 850, info@srce-me-povezuje.si. 

SPLETNI RAČUNOVODSKI 
PROGRAM 

 

Izkoristite možnost poenostavite delovanja 
društva in spoznajte prednosti uporabe 
spletnega računovodskega progama 
miniMAX.  
 

Do konca leta lahko brez obveznosti 
preizkusite delovanje programa.  

 

Delavnica v januarju je namenjena vsem, ki 
se boste odločili za njegovo uporabo.  


