
 
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 NVO Osrednjeslovenske regije, ki se 
sofinancira 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 lahko oddate  
do zadnjega dne v mesecu po e-pošti:  
klara@srce-me-povezuje.si. 

AKTUALNI RAZPISI  
ZA NVO 

 

Razpis za zbiranje predlogov – 
EAC/01/10: Program Mladi v akciji 2007 
– 2013 
Rok za oddajo: 1. 9. 2010  

 

Razpis za zbiranje predlogov programa 
Life+ 2010 
Rok za oddajo: 1. 9. 2010  

 

Javni razpis za podporo strokovnim pri-
reditvam, stanovskemu in interesnemu 
združevanju nevladnih organizacij za 
leto 2010 
Rok za oddajo vlog: 3. 9. 2010  

 

Call for proposals EACEA/12/10; Action 
4.5 - Support to information activities for 
young people and those active in youth 
work and youth organisations 
Rok za oddajo vlog: 10. 9. 2010  
 

Slovensko - švicarski program sodelova-
nja 
Rok za oddajo vlog: 14. 9. 2010 
 

Call for proposals with a view of obte-
ning grants in the field of transport 
Rok za oddajo vlog: 15. 9. 2010 
 

Kultura (2007–2013): Sklop 2: Podpora 
organizacijam, dejavnim na področju 
kulture na evropski ravni za leto 2011 
Rok za oddajo vlog: 15. 9. 2010 
 

Javni razpis za spodbujanje enakih mož-
nosti in socialne vključenosti na trgu 
dela 
Rok za oddajo vlog: 21. 9. 2010 
 

Razpis za zbiranje predlogov za leto 2010 
za finančne prispevke za delovanje 
evropskih potrošniških organizacij, ki 
zastopajo interese potrošnikov pri razvo-
ju standardov za proizvode in storitve na 
ravni Evropske unije 
Rok za oddajo vlog: 27. 9. 2010 
_________________________________________________________ 

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

Evropa za državljane 
Akcija 1 – Aktivni državljani za Evropo 

 

Ukrep 1.1:  
Srečanja državljanov v okviru pobratenja mest 
Cilj tega ukrepa so dejavnosti, ki vključujejo ali 
spodbujajo neposredne izmenjave med evropski-
mi državljani prek njihovega sodelovanja v dejav-
nostih pobratenja mest. Projekt mora vključevati 
občine iz vsaj dveh sodelujočih držav, od katerih 
je vsaj ena država članica EU. Projekt mora imeti 
vsaj 25 mednarodnih udeležencev, ki prihajajo iz 
povabljenih občin, in sicer po vsaj pet udeležen-
cev iz vsake povabljene občine.  
Ukrep 1.2:  
Mreže partnerskih lokalnih skupnosti 
Ta ukrep podpira razvoj mrež, ustvarjenih na 
podlagi povezav med pobratenimi mesti, ki so 
pomembne za zagotavljanje strukturiranega, 
intenzivnega in večstranskega sodelovanja med 
občinami in prispevajo k čim večjemu učinku 
programa. Projekt mora predvideti vsaj tri 
dogodke. Vključevati mora občine iz vsaj štirih 
sodelujočih držav, od katerih je vsaj ena država 
članica EU. Projekt mora imeti vsaj 30 mednaro-
dnih udeležencev, ki prihajajo iz povabljenih 
občin.   
Rok za prijavo: 1. 9. 2010 
Več informacij in prijavni obrazci: 
www.ezd.si 

NAPOVEDUJEMO 

 

 
 
25. 9. 2010 
delavnica 
ČLOVEŠKI VIRI 
 

Človek je najpomembnejši element vsake 
organizacije. Zato bomo na delavnici izvede-
li, kako uspešno oblikovati dober tim za 
razvoj in krepitev NVO. 
Enodnevna delavnica bo potekala od 9.00 
do 16.00 ure, v prostorih PGD Dragomer 
Lukovica, v občinski stavbi, Na Grivi 5. 
Izvedla jo bo Darja Zorko Mencin. 
Vljudno vabljeni! 
 
Delavnica je brezplačna za vse člane društev, zasebnih 
zavodov in ustanov iz osrednje Slovenije. Zaradi omejene-
ga števila mest je obvezna e-prijava do četrtka, 23. 9. 
2010 preko spletne strani www.srce-me-povezuje.si. Več 
informacij: 040 365 850, info@srce-me-povezuje.si.  

Javni razpis za ukrep 323  
ohranjanje in izboljševanje  

dediščine podeželja 

Predmet javnega razpisa:  
dodelitev nepovratnih sredstev iz naslova ukrepa 
323 Ohranjanje in izboljševanje dediščine pode-
želja, ki prispeva k izboljšanju kakovosti življenja 
ter zagotavljanju enakovrednejših bivalnih pogo-
jev na podeželskih območjih.  
• Nepremična kulturna dediščina na podeželju,  
• Muzeji na prostem, 
• Ekomuzeji, 
• Prostori za postavitev stalnih razstav etnološ-

ke dediščine, 
• Ureditev in izgradnja tematskih poti, ki pove-

zujejo naravne vrednote in kulturno dedišči-
no določenega območja. 

Rok za prijavo: do porabe sredstev  
Več informacij in prijavni obrazci: 
www.mkgp.gov.si 
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SODELOVANJE MED NEVLADNIMI 
ORGANIZACIJAMI IN OBČINO 

 

Z županom Občine Vrhnika, dr. Marja-
nom Riharjem, smo se pogovarjali o sode-
lovanju nevladnih organizacij in občine. 
Od samega začetka je dr. Rihar podpornik 
pobude Moja družba, s katero želimo regi-
onalna stičišča NVO opozoriti na vlogo 
NVO v družbi in poudariti pomen krepit-
ve sodelovanja z občinami.  
 

Ali ste član kakšnega društva?  
Sem član Planinskega društva Vrhnika, član 
Zveze veteranov vojne za Slovenijo, kjer sem 
tudi član predsedstva območne organizacije, 
član Policijskega veteranskega združenja Sever 
ter častni član Društva invalidov Vrhnika. Z 
veseljem pa se spominjam desetletja nazaj, ko 
sem bil član vodstva Zveze ekoloških gibanj 
Slovenije, takrat ene izmed najbolj družbeno 
angažiranih nevladnih organizacij. 
 

Lahko navedete kakšen primer dobrega 
sodelovanja med nevladno organizacijo in 
vašo občino?  
Primer sodelovanja občine Vrhnika  in prosto-
voljnih gasilskih društev (PGD) je klasičen 
zgled dobrega sodelovanja, ko občina zaupa 
opravljanje javne službe varstva pred požari, 
naravnimi in drugimi nesrečami društvom. V 
naši občini prav PGD predstavljajo nosilni 
steber celotnega sistema zaščite, reševanja in 
pomoči – in kar je najpomembnejše, tak kon-
cept je z zadnjimi spremembami zakonodaje 
uveljavila tudi država. 
 

Primer sodelovanja med občino in Planinskim 
društvom Vrhnika pri gradnji razglednega 
stolpa na Planini nad Vrhniko je primer učin-
kovitega »malega« javno zasebnega partners-
tva. Občina je medijsko podprla projekt, pris-
pevala zagonska sredstva za izdelavo investi-
cijsko-projektne dokumentacije, ter ob zaklju-
čku prispevala še dodatna sredstva, člani druš-
tva pa so prav zaradi teh potez ter svoje izred-
ne zavzetosti uspeli pridobiti sponzorska sred-
stva za popolno pokritje investicije.  
 

Društvi Pihalni orkester Vrhnika in društvo 
Simfonika Vrhnika imata status posebnega 
občinskega pomena. Sofinanciranje poteka 
izven pravilnika o sofinanciranju društev in je 
določeno direktno s proračunom. To pomeni, 
da imata poleg te ugodnosti tudi dodatne 
obveznosti, to je predvsem nastopanje na 
prireditvah občinskega pomena »na poziv«, 
kar pa je v obojestransko zadovoljstvo zelo 
natančno določeno v pogodbi o sodelovanju. 
Nekaterim ostalim društvom, kot npr. Zvezi  
 

 

borcev za obujanje vred-
not NOB, Turističnemu 
društvu Blagajana, Moto-
klubu Nauportus, Združe-
nju šoferjev in avtomeha-
nikov, se zaupa organiza-
cijo večjih občinskih prire-
ditev, ob tem pa ta druš-
tva dobijo dodatna sreds-
tva ali pa brezplačen pros-
tor za izvedbo.   
  
Če boste ponovno izvoljeni za župana, 
kako boste v sodelovanje pri odločanju o 
zadevah, ki so pomembne za vse občane, 
vključili nevladne organizacije? Kako 
boste upoštevali stališča nevladnih orga-
nizacij? 
V mojem programu je posebno poglavje 
»SODELOVANJE IN ODLOČANJE 
OBČANOV IN NEVLADNIH ORGANI-
ZACIJ O JAVNIH ZADEVAH«, ki se nevla-
dnih organizacij dotika v naslednjih alinejah: 
 

• sprotno objavljanje in izmenjavanje 
pomembnih informacij za občane, gospo-
darske subjekte in nevladne organizacije 
preko elektronskih medijev in tiska,   

 

• vključevanje strokovne in druge javnosti v 
zgodnjih fazah priprave strateških razvoj-
nih dokumentov ter organiziranje javnih 
tribun v času njihove javne razgrnitve, 

 

• prenos izvajanja nekaterih 
javnih storitev, programov 
in pooblastil na nevladne 
organizacije (društva). 

 

Novost je predvsem zadnja 
alineja. Pomeni spodbujanje 
odgovornega prostovoljstva 
po eni strani, po drugi pa 
zmanjševanje stroškov in 
večjo kreativnost pri izvajan-
ju javnih programov. Predv-
sem bi poudaril področja 
kulture, športa in turizma, 
kjer izvajanje le – teh v jav-
nem zavodu ni izpolnilo 
naših pričakovanj. 
 

Pomembno je tudi, da name-
ravam imenovati enega pod-
župana, ki bo posebej zadol-
žen za nevladne organizacije 
in javne zavode. 

 
 

Kje še vidite možnosti za vključevanje nev-
ladnih organizacij v delovanje občine in 
dobrobit občanov? 
Največ priložnosti za prenos javnih pooblastil 
ali pa vsaj za ojačanje sodelovanja je na podro-
čju mladinskih dejavnosti, sociale in področju 
starejših. Osebno se mi zdi, da bi lahko nevlad-
ne organizacije ob pomoči lokalne skupnosti 
močno pokrivale področje, ki ga zasledimo 
pod izrazi samopridelava in menjava pridelkov 
ter časovne banke. S tem bi nevladne organiza-
cije močno prispevale k odpravljanju revščine 
in socialnemu mreženju. 
 

Kaj lahko občina stori za nevladne organi-
zacije in njihove člane, ki prostovoljno skr-
bijo za skupno dobro v občini?  
Glede na finančno moč občina lahko denarno 
podpira NVO, lahko jim daje v uporabo infra-
strukturo, vedno pa jim lahko s pozitivno pro-
mocijo daje spodbudo za njihovo delovanje.  

Ime in priimek kandidata: Občina, v kateri kandidira: 

Robert Celec  MURSKA SOBOTA  

Igor Kolenc  IZOLA  

Darjan Petrič  KRANJ  

Matjaž Hrgović  TRŽIČ  

Hermina Krt  KRANJ  

dr. Milena Kramar Zupan  NOVO MESTO  

Darja Hauptman  KOBARID  

dr. Marjan Rihar  VRHNIKA  

Matej Arčon  NOVA GORICA  

Gregor Jager  MARIBOR  

Več o pobudi MOJA DRUŽBA na www.mojadruzba.si 

KANDIDATI ZA ŽUPANE,  
KI PODPIRAJO POBUDO MOJA DRUŽBA  

 
 
 

Turistično društvo Blagajana, Športno društvo Povž in Občina Vrhnika so letos v 
Starem malnu organizirali že 3. srečanje vrhniških staroselcev s priseljenci, kje so 
župan dr. Rihar in člani društev s skupno energijo zavrteli mizo. 


