
PREDSTAVI SE  

 

Izkoristite priložnost in se skupaj z 
nami predstavite na FESTIVALU 
NVO LUPA, ki bo potekal konec 
septembra v Ljubljani.  

Osrednji dogodek festivala, ki ga organizira 
CNVOS, je bazar in se odvija na Prešerno-
vem trgu v Ljubljani. Vsa društva, ki ste 
zainteresirana za skupno promocijo na sto-
jnicah nam to sporočite na info@srce-me-
povezuje.si. Ker smo 
rezervirali omejeno števi-
lo stojnic se čim prej 
javite. 

Več o festival najdete na: 
www.cnvos.si 

ZAKON O  
PROSTOVOLJSTVU 

Prostovoljsko delo je tista osnovna zna-
čilnost, pa tudi povezovalni element pes-
trih nevladnih organizacij v Sloveniji.  
 
Dejstvi, da je prostovoljstva v Sloveniji veli-
ko, da se nekatere družbeno pomemben 
dejavnosti opravljajo samo preko entuziaz-
ma prostovoljcev in prostovoljk, so potrdile 
že marsikatere manjše raziskave. Kljub 
pomanjkanju neke celovite raziskave, pa je 
ena izmed njih prikazala, da v Sloveniji pros-
tovoljci opravijo letno več kot 14 milijo-
nov ur.  
 
Prostovoljsko delo v Sloveniji do sedaj še 
nikoli ni bilo celovito sistemsko urejeno, kar 
je marsikdaj oviralo izvajanje posameznih 
prostovoljskih del. Sprejetje zakona prinaša 

tudi priznanje o pomembnosti prostovolj-
stva in prvič podaja sistemske vzvode za 
njegov razvoj. 
 
8. junija je potekala na Ministrstvu za javno 
upravo predstavitev delovnega besedila pre-
dloga zakona in tudi začetek javne razprave, 
ki se konča 6. septembra. Besedilo trenutne-
ga predloga se razlikuje od predloga nevlad-
nih organizacij in pomembno ureja vprašanja 
 vseh nevladnih organizacij. 
 
Na Slovenski filantropiji, nosilki Slovenske 
mreže prostovoljskih organizacij si močno 
želimo, da so v zakonu združeni interesi 
vseh prostovoljcev in prostovoljskih organi-
zacij, zato konec avgusta in začetek septem-
bra skupaj z regionalnimi stičišči načrtujemo 
javne razprave po Sloveniji. 
 
Zakon postavlja definicijo prostovoljskega 
dela, prostovoljske organizacije, določa pra-
vice in obveznosti prostovoljcev in prosto-
voljskih organizacij. Zakon se pomembno 
dotika vprašanja zavarovanja prostovoljcev, 
pa tudi povračila stroškov in morebitnih 
nagrad. Ker pa je zakon predvsem sistemske 
narave, določa še mehanizme za spodbujanje 
prostovoljstva, od državen nagrade pa do 
možnosti uveljavitve prostovoljskega dela 
kot lastno sofinanciranje na javnih razpisih. 
 
Veseli bomo vaših komentarjev in predlogov 
glede Zakona. Posredujete jih lahko na slo-
venska@filantropija.org ali po pošti na nas-
lov Slovenske filantropije (Poljanska cesta 
12, 1000 Ljubljana, 01 433 40 24), kjer lahko 
tudi pridobite besedilo predloga. Na voljo 
vam je tudi forumska razprava na http://
www.sodeluj.net/pic-ceetrust,  
vse pa lahko spremljate na 
www.prostovoljstvo.org/zakon. 
 

Primož Jamšek,  
Vodja Centra za razvoj in promocijo prostovoljstva 
 

 
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 okvi-
ru Regionalnega stičišča za NVO Osrednjes-
lovenske 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. 

 
V okviru devetega srečanja društev  

bo potekala javna razprava o predlogu  
Zakona o prostovoljstvu 
 24.8.2010 ob 18 uri,  

v Muzeju premoderne umetnosti,  
Hotič 19, Litija. 

 

Prijave na: info@srce-me-povezuje.si 

SREČANJE DRUŠTEV 
IN JAVNA RAZPRAVA 
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Svet Evropske 
Unije je 24. 
novembra 2009 
razglasil leto 

2011 za Evropsko leto prostovoljnih dejav-
nosti za spodbujanje aktivnega državljans-
tva, kratko Evropsko leto prostovoljstva 
pod sloganom: »Bodi prostovoljec, spremi-
njaj svet!«.  Odločitev prikazuje priznanje 
pomembnosti prostovoljskih dejavnosti, 
trudu prostovoljcev in nevladnih organiza-
cij. Leto predstavlja  pomembno prilož-
nost, da razširimo krog prostovoljstva, utr-
dimo dobre prakse in vzpostavimo nova 
sodelovanja. 
 
V letu 2010 potekajo priprave na Evropsko 
leto prostovoljstva. Imenovan je bil Nacional-
ni usklajevalni organ, sestavljen iz predstavni-
kov ministrstev, uradov in petih predstavni-

kov nevladnih organizacij (Urška Hartman, 
Majda Meško, Jurček Nowakk, Barbara Teho-
vnik, Mirko Vaupotič). Predstavniki so bili 
izbrani po javnem postopku, za podporo nji-
hovemu delu skrbi Slovenska filantropija, 
nosilka Slovenske mreže prostovoljskih orga-
nizacij. Predstavniki vas vabijo k komentiranju 
njihovih predlogov, stališč, katere najdete na 
strani www.prostovoljstvo.org/leto2011. 
 
V odločbi o Evropskem letu prostovoljstva so 
zapisani naslednji cilji: 
⇒ vzpostavljanje ugodnega okolja za pros-

tovoljstvo v EU 
⇒ okrepitev pristojnosti organizatorjev 

prostovoljnih dejavnosti za izboljšanje 
njihove kakovosti 

⇒ priznavanje prostovoljnih dejavnosti 
⇒ krepitev ozaveščenosti o koristih in 

pomembnosti prostovoljstva. 

Evropsko leto prostovoljstva bo na evrop-
skem nivoju vključevalo Evropsko turo, po 
državah premikajočo se eno do dvotedensko 
promocijo prek konferenc, predstavitev, okro-
glih miz, posvetov. V Sloveniji se bodo mudili 
v drugi polovici maja. Potekale bodo tudi 
evropske konference in izmenjave prostovolj-
cev – EYV Relay (vsaka država bo prispevala 
posameznega prostovoljca, ki odpotuje v dru-
go državo za en teden, tam raziskuje in piše o 
stanju prostovoljstva v posamezni državi). 
 

Evropsko leto prostovoljstva predstavlja prilo-
žnost naše samopromocije, do tega pa nas loči 
samo majhen korak, katerega lahko naredimo 
samo skupaj. 
 

Primož Jamšek, Slovenska filantropija, in predstavniki 
NVO v nacionalnem usklajevalnem organu  

 
 

EVROPSKO LETO PROSTOVOLJSTVA 2011:  
»Bodi prostovoljec, spreminjaj svet«  

AKTUALNI RAZPISI  
ZA NVO 

več informacij o razpisih 
www.srce-me-povezuje.si 
 

Javni razpis za sofinanciranje projektov 
izbranih na razpisu skupnega programa 
AAL za predloge projektov v letu 2008 
(AAL-2008-1) in v letu 2009 (AAL-2009-2) 
Rok za oddajo: 6.8.2010  

 
Javni razpis za izbor izvajalcev programa 
»Zdrav življenjski slog« za obdobje 2010–
2013 
Rok za oddajo: 6.8.2010  

 
Javni razpis za sofinanciranje preventiv-
nih programov za preprečevanje krimi-
nalitete in rehabilitacijo žrtev kaznivih 
dejanj v letu 2010, št. 430-1186/2010 
Rok za oddajo vlog: 23.8.2010  

 
Javni razpis za oddajo vlog v okviru 
ukrepa tehnična pomoč čebelarjem za 
leto 2010 
Rok za oddajo vlog: 31.8.2010  

 
Razpis za zbiranje predlogov – 
EAC/22/10 - Pripravljalni ukrep na pod-
ročju športa  
Rok za oddajo vlog: 31.8.2010  

 

Ameriško veleposlaništvo je ponovno 
objavilo razpis, namenjen razvoju nevla-
dnega sektorja v Sloveniji.  
 
Predmet razpisa in upravičene teme: 
promocija zelenih tehnologij ter obnovljivih 
virov energije; ženska vprašanja: nasilje nad 
ženskami, boj proti trgovini z ljudmi ter 
opolnomočenje žensk; vključevanje mladih; 
promocija čezmejnega razvoja; boj proti 
terorizmu; promocija podjetništva in eko-
nomskega razvoja ter spodbujanje študent-
skih izmenjav; varnostna in zunanja politi-
ka, promocija neodvisnih medijev.  
 
Vrednost razpisa: 
od 3.000 do 5.000 $, ne več kot 15.000 $ 
 
Rok za prijavo:  
25. 8. 2010 
 
Več informacij in prijavni obrazci: 
http://slovenia.usembassy.gov/ 

U.S. Embassy:  
NGO Development Grants 

Javni razpis za pridobitev sredstev 
evropskega sklada za regionalni raz-
voj ESRR za promocijo turistične 
ponudbe tematskih turističnih proi-
zvodov na nacionalni ravni v letu 

2010 in 2011 
 

Sofinanciranje promocije turistične ponu-
dbe tematskih turističnih proizvodov na 
nacionalni ravni.  
 
Predmet razpisa: 
Tematski turistični proizvodi, ki so predmet 
sofinanciranja v okviru tega razpisa, se mora-
jo nanašati na katerega izmed naslednjih 10 
temeljnih področij turistične ponudbe, opre-
deljenih v RNUST: aktivne počitnice (zimski 
in poletni športi), mesta in kultura, turizem na 
podeželju in ekoturizem, narava, hrana in 
pijača, zdravje in dobro počutje, poslov-
ni  turizem, zabava in igralništvo, ponudba za 
zahtevnejše, ponudba za mlade.   
 
Vrednost razpisa: 
Višina sofinanciranja je do 60% upravičenih 
stroškov, vendar največ 150.000 €.  
 
Rok za prijavo: 
25. 8. 2010 
 
Več informacij in prijavni obrazci: 
www.mg.gov.si/ 


