
 
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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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 
 
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. 

IZBOLJŠANJE SODELOVANJA  
MED DRUŠTVI IN OBČINAMI 

 

Pobuda MOJA DRUŽBA 
je zaživela. Na srečanjih 
predstavnikov društev, ki 
smo jih v juniju organizira-
li v okviru projekta Stičišča 
NVO Srca Slovenije, v 
Velikem Mlačevem, v Kraš-
nji in v Horjulu, smo sku-
paj oblikovali vzorce dob-
rega sodelovanja med 
društvi in občinami ter 
županom na skupščini 
SOS predstavili pobudo.  

Z vprašanjem »Kaj bi vi naredili, če bi bili 
župan?« smo dobili odgovore, kaj si društva 
želijo od županov. Izpostavljeni so bili pre-
dlogi, ki niso povezani z denarjem, saj se 
društva zavedajo omejenih sredstev občin-
skih proračunov. Društvom zelo veliko 
pomeni, če se župan udeleži prireditev, ki 
jih organizirajo in s tem potrdi dobro delo, 
ki ga opravljajo v družbi, kar je spodbuda 
društvu za naprej. Menijo tudi, da bi morala 
biti občina seznanjena s programi društev, 
zato predlagajo vsakoletna srečanja vseh 
društev z občinsko upravo. To bi pripomo-
glo k boljši povezanosti društev med seboj, 
boljši vključenosti društev v občinske pro-
grame, kot tudi seznanjanje društev z 
občinskimi aktivnostmi. Prav tako bi župan 
imel večji pregled nad realizacijo progra-
mov in s tem tudi nadzor nad porabo 
občinskih sredstev za delovanje društev. 
Društva si želijo tudi podporo občine pri 
računovodskih opravilih, pri pisanju razpi-
sov, predvsem pa je velika želja po društve-
nih prostorih, ki bi jih morala zagotoviti 
občina.  

 

 

Tudi na vprašanje »Kaj lah-
ko društva naredijo za obči-
ne?« smo dobili zanimive 
odgovore. Po mnenju sode-
lujočih, društva zelo dobro 
predstavljajo svojo občino 
na predstavitvah v različnih 
krajih po Sloveniji in tudi v 
tujini, organizirajo in poma-
gajo pri organizaciji dogod-
kov za občanke in občane, 
predvsem pa ponujajo pro-
grame za prostočasne aktiv-
nosti tako otrok kot starej-
ših.  

 
Celotna pobuda MOJA DRUŽBA je usmer-
jena v izboljšanje položaja nevladnih organi-
zacij, predvsem boljšega sodelovanja z obči-
nami. V ta namen smo pobudo predstavili 
županom, ki so se v juniju udeležili skupšči-
ne Skupnosti občin Slovenije v Zrečah. 
Izkoristili smo priliko in jim seznanili s 
pobudo ter jih povabili k sodelovanju.   

 

Več o pobudi si lahko preberete na spletni 
strani www.mojadruzba.si  kjer se vsa druš-
tva, ki pobudo MOJA DRUŽBA podpirate 
lahko vpišete na seznam podpornikov akci-
je. Na strani boste našli tudi vse županske 
kandidate, podpornike akcije, ki se bodo 
zavzemali za boljše sodelovanje društev in 
občin. Izkoristite priložnost predvolilnega 
časa in opozarjajte županske kandidate o 
pomenu društev v lokalnem okolju. 

Tjaša Bajc, Stičišče NVO Srca Slovenije 

NAPOVEDUJEMO 

 
 
 
 
6. 7. 2010 
delavnica 
INOVATIVNOST IN NVO 
 
Pri prijavah na projekte se večkrat srečamo s 
pojmom inovativnost. Kako vključiti inovativ-
nost v naše projekte in kaj to pravzaprav je boste 
spoznali na tokratni delavnici. Delavnica bo v 
torek, 6. 7. 2010, ob 10. uri, v izobraževalnem 
središču na Vačah v prostorih Doma Geoss. 
Izvedla jo bo Gabrijela Babič, vodja stičišča. 
Vljudno vabljeni! 
 
Delavnica je brezplačna za vse člane društev, zasebnih 
zavodov in ustanov iz osrednje Slovenije. Zaradi omeje-
nega števila mest je obvezna e-prijava na spletni strani 
www.srce-me-povezuje.si ali na info@srce-me-povezuje.si 

Oliver Marčeta, Hammer, 2007 
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Projekt je namenjen krepitvi vloge nevla-
dnih organizacij na področju športa in 
rekreacije. Tekom projekta želijo vplivati 
na spremembo ključnih dokumentov, ki 
urejajo področje športa in tako okrepiti 
vlogo društev in zvez. Pri tem lahko izpo-
stavijo predloge za spremembo Zakona o 
športu, Nacionalnega programa športa, 
Pravil OKS, ter nekaj drugih. 
 
Projekt sledi smernicam za krepitev nevlad-
nega sektorja in dolgoročno prispeva k pre-
nosu javnih nalog na NVO. Zato si prizade-
vajo za krepitev človeških virov za kakovost-
no opravljanje različnih nalog na področju 
športa in rekreacije. Cilji so predvsem uspo-
sobiti športne nevladne organizacije, da se 
bodo lahko vključevale v civilni dialog, da 
bodo lahko opravljale in prevzemale naloge, 
ki bi bile prenesene iz javnega na nevladni 
sektor ter prispevale k trajnostnemu razvoju 
celotnega vsebinskega sektorja. 
 

Glavne dejavnosti so informiranje, mreženje 
in povezovanje športnih NVO, usposabljanja 
društev in zvez na različnih vsebinskih pod-
ročjih, promocija projekta in mreže ter kot 
bolj pomembna, tudi dejavnost z nazivom »V 
športu zmoremo veliko sami«. S to dejavnos-
tjo želijo oblikovati civilni dialog in tako vpli-
vati na zakonske in druge določbe ter prenos 
javnih nalog na nevladni sektor. 
 
Nosilec projekta je Zveza za šport otrok in 
mladine Slovenije, ki bo dolgoročno okrepila 
svoje delovanje, si zagotovila boljše povezo-
vanje in širitev dejavnosti ter kasneje z razpo-
ložljivimi viri povečala možnosti udejstvova-
nja otrok, mladine in odraslih v športnih pro-
gramih. 
 

Primož Kos, Zveza za šport  
otrok in mladine Slovenije  

 
Več informacij: 
www.zsoms.mrezenje.si 
E: info@zsoms.si 
T: 01 232 22 24 

ZAKAJ DRUŠTVO  
POTREBUJE  

NAČRT UPRAVLJANJA? 

MREŽA IN PODPORA NVO  
NA PODROČJU  

ŠPORTA IN REKREACIJE  

 

Veliko društev upravlja ali vzdržuje poti, 
zbirke in druge objekte, ki so v javnem 
interesu. Za ta namen je potrebno imeti 
izdelan upravljavski načrt, torej temeljni 
dokument za upravljanje in vodenje 
določenega objekta, poti, zbirke s podro-
čja gostinstva, turizma, kmetijstva, vars-
tva narave, izobraževanja, športa ali 
rekreacije. Načrt upravljanja je doku-
ment, ki podaja jasne usmeritve in ukre-
pe pri upravljanju z določeno dobrino. 

 
V upravljavskem načrtu je opredeljena vizija 
in cilji za nadaljnjih 10 let, program dela, 
predvidene so aktivnosti, ki se bodo odvijale 
v okviru upravljanja objekta, opredeljeni so 
tudi finančni viri in finančni načrt, s čimer se 
poveča učinkovitost upravljanja z določeno 
dobrino. Dobro izdelan načrt pripomore pri 
umestitvi v občini ali na ministrstvu oz. na 
drugi instituciji kot primeren upravljavec 
objektov v javnem interesu. S tem dobite 
dodatno možnost pridobivanja finančnih 
sredstev. V vsakem primeru pa je dobro, da 
ima društvo razdelane cilje – če vemo zakaj 
določene stvari počnemo, bomo lahko 
vztrajali dolgoročno. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Na Stičišču NVO Srca Slovenije vam brez-
plačno pomagamo pri izdelavi načrta uprav-
ljanja. Za več informacij smo dosegljivi na 
059 927 619 ali vesna@srce-me-povezuje.si. 

 
Vesna Dernovšek, Stičišče NVO Srca Slovenije 

 

AKTUALNI RAZPISI ZA NVO: 
ŠVICARSKI PRISPEVEK 

 

V okviru Švicarskega prispevka se 
bosta izvajala dva ločena sklada, in 
sicer se bodo iz sklada sofinancirali:  
⇒ projekti nevladnih organizacij na 

področjih socialnega varstva, vars-
tva okolja in narave; 

⇒ mali partnerski projekti sodelovanja 
med slovenskimi in švicarskimi 
organizacijami. 

 
SKLAD ZA NVO 
Prvi sklad je namenjen izključno nev-
ladnim organizacijam, maksimalna 
višina sofinanciranja projektov s strani 
Švicarskega prispevka pa je 100.000 
CHF (69.711 €). Osnovni prioriteti 
financiranja sta bili določeni s strani 
donatorja in sta okoljska problematika 
ter zagotavljanje socialnih storitev. V 
okviru posameznega projekta bo Švi-
carski prispevek zagotovil 90% sofi-
nanciranje, medtem ko bodo morali 

prijavitelji zagotoviti preostalih 10% v 
obliki finančnih sredstev.  
 
PARTNERSKI PROJEKTI 
Drugi sklad je namenjen izključno 
partnerskim projektom s Švicarskimi 
partnerji, saj se spodbuja spoznavanje 
in sodelovanje različnih organizacij v 
obeh državah. Odprt je za vse teme 
ter različne institucije, kot so NVO, 
šole, bolnišnice, občine, itd. Maksi-
malna višina sofinanciranja projektov 
s strani Švicarskega prispevka je 
50.000 CHF (34.855 €). V okviru 
posameznega projekta  bo švicarski 
prispevek zagotovil 85% sredstev, 
prijavitelj pa 15% v obliki finančnih 
sredstev. 
 
Rok za prijavo: 14. september 2010  
Prijavni obrazci in dodatne informaci-
je: www.svicarski-prispevek.si 


