
 

 

REGIONALNO STIČIŠČE NOVUS 

IN 

NEVLADNE ORGANIZACIJE  

SE PREDSTAVIMO 

Podpiramo in povezujemo nevladne organizacije v regiji z namenom 

krepitve medsebojnega sodelovanja ter skupnega razvoja nevladnega 

sektorja. 



REGIONALNO STIČIŠČE NEVLADNIH ORGANIZACIJ SAVINJSKE REGIJE  

SE PREDSTAVI 

 

  Projekt »Regionalno stičišče NVO Savinjske 

regije NOVUS« je bil izbran na Javnem razpisu 

za krepitev zmogljivosti NVO za zagovorništvo 

in izvajanje javnih storitev.  

 

 Projekt financirata Ministrstvo za javno upravo 

in Evropska unija iz Evropskega socialnega skla-

da, sodelujemo pa tudi z Mladinskim centrom 

Dravinjske doline.  

 

 Projekt bo trajal od 1. 1. 2016 do 30. 9. 2019 in 

se bo izvajal v okviru 11. prednostne osi Opera-

tivnega programa za izvajanje Evropske kohezij-

ske politike 2014 – 2020.  

 

 V času trajanja projekta, strokovno, organizacij-

sko in zagovorniško okrepljene izbrane NVO s 

potencialom in tudi druge NVO spodbujamo k 

razvoju novih storitev, ki jih določeno okolje 

potrebuje.  

ZA NEVLADNE ORGANIZACIJE PONUJAMO NEKAJ VEČ… 

 Če želite objavo vaših dogodkov (gasilska veselica, športno tek-

movanje, koncerti, srečanje, izlet, pohod, …) na spletni strani 

stičišča NOVUS, morate samo izpolniti spletni obrazec: (http://

www.sticisce-novus.si/objavite-dogodek) in mi bomo poskrbeli 

za vašo promocijo v najkrajšem možnem času. 

 Če pa želite redno objavljati svoje dogodke na naši spletni stra-

ni, se lahko vpišete v mrežo nevladnih organizacij v Savinjski 

regiji (http://www.sticisce-novus.si/vpis-v-mrezo-nvo) in mi bo-

mo v začetku vsakega meseca vsem NVO-jem, ki so vpisani v 

mrežo, poslali opomnik za vpis dogodkov. 

SKRBIMO ZA: 

Projekt financirata Ministrstvo za javno upravo in Evropska unija iz 

Evropskega socialnega sklada. 
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KAJ PRINAŠA  OSNUTEK ZAKONA O NEVLADNIH ORGANIZACIJAH V  

JAVNEM INTERESU? 

CILJI OSNUTKA ZAKONA 
I. 

Opredeliti kriterije, kdaj se določena organizacija šteje za nevladno organizacijo in s tem v slovenski pravni red 
vnesti enotno definicijo tega pojma. 

II. 

Celostno urediti pridobitev statusa nevladne organizacije v javnem interesu za vse organizacije ne glede na 
njihovo pravno organizacijsko obliko. 

III. 

Pospešiti razvoj slovenskih nevladnih organizacij. 

 

NAČELA OSNUTKA ZAKONA 
I. 

Načelo pravne države.  

II. 

Načelo enakosti pred zakonom. 

 

POGLAVITNE REŠITVE OSNUTKA ZAKONA 
I. 

Opredelitev pojma »nevladna organizacija« upoštevajoč ključne strateške domače in tuje dokumente, ki so ta 
pojem že opredelili.  

II. 

Opredelitev enotnih pogojev za pridobitev statusa nevladne organizacije v javnem interesu po vzoru sedanje 
zakonske ureditve, ki velja za društva in se je v praksi izkazala za ustrezno.  

III. 

Opredelitev nekaterih pravic in ugodnosti za organizacije s statusom nevladne organizacije v javnem interesu, 
ki bodo spodbudili njihov razvoj in jim omogočili lažje doseganje javno-koristnih ciljev. 

IV. 

Zagotovitev pogojev za sprejem razvojnih dokumentov s področja razvoja nevladnih organizacij. 

V. 

Za namen priprave in spremljanja izvajanja strategije se pooblasti Svet Vlade Republike Slovenije za razvoj 
prostovoljstva, prostovoljskih in nevladnih organizacij, ki je ustanovljen na podlagi Zakona o prostovoljstvu.  

VI. 

Vzpostavitev enotne in ažurne evidence nevladnih organizacij v javnem interesu, ki jo vodi Agencija Republike 
Slovenije za javnopravne evidence in storitve (AJPES).  

Projekt financirata Ministrstvo za javno upravo in Evropska unija iz 

Evropskega socialnega sklada. 



DRUŠTVA SE PREDSTAVIJO 

DRUŠTVO DOTIK SOČUTJA—Društvo za pomoč, za druženje in soustvar-

janje boljšega življenja 
Dragoceno darilo, ki ga lahko darujemo drug drugemu je čas, znanje, modrost in 

sočutje. V sočutni bližini je vsaka bolečina manjša, vsako breme pa lažje. 

 Prostovoljno, neprofitno, samostojno, nepo-
litično in nestrankarsko združenje fizičnih 
oseb, ki delujejo na področju pomoči, sveto-
vanja, druženja, soustvarjanja bolj kvalitet-
nega življenja, v smislu duhovne in oseb-
nostne rasti, ki pomaga pri krepitvi telesa, 
ohranjanju zdravja, vzpostavitvi notranjega 
ravnovesja in miru, premagovanju vsako-
dnevnega stresa, zavedanju svojega bistva 
in poslanstva. 

 
 

 Cilji društva: 

 dvig kakovosti življenja; 

 doseganje zdravega, harmoničnega, 
radostnega življenja po naravni in du-
hovni poti; 

 odkrivanje, oblikovanje in razvoj oseb-
nih potencialov. 

 

 

 Koga se želimo dotakniti? 

 ljudi v stiski; 

 žalujočih; 

 depresivnih; 

 osamljenih. 
 

  Pa tudi : 

 radovednih; 

 zvedavih; 

 srčnih; 

 sočutnih… 
 

 Oblike delovanja društva: 

 delavnice za osebno rast; 

 ustvarjalne delavnice; 

 debatni večeri; 

 meditacije; 

 osebno svetovanje. 

Če vas določena težka čustva razjedajo, vam ne dajo 
dihati, ne najdete pravega smisla življenja, ste se 
ujeli v dolgočasno rutino življenja, ki vam ne prinaša 
radosti in sreče, potem se lahko prijavite na osebno 
svetovanje ali na skupinsko delavnico. 
 
Kaj vam nudimo: 

 vodstvo na poti do boljšega počutja; 

 delovni zvezek, ki vas vodi in usmerja; 

 vodene meditacije. 
 
Ne želim, da mi zaupate svoje bolečine, ne želim, da 
mi govorite o stvareh, ki so vaša skrivnost, če sami 
tako ne čutite, želim vas samo usmerjati na poti vaše 
osebne rasti in razvoja, želim, da je vaše življenje 
polno radosti in strasti! 
 
To lahko dosežete, če je to vaša želja, če čutite do 
sebe sočutje in ne pomilovanja in tistega zoprnega 
glasu, ki vam govori-ubogi jaz! 

KONTAKT   
Tel.:  068-632-620 

e-mail: dotiksocutja@gmail.com 
Facebook: Društvo Dotik sočutja 

POSLANSTVO DRUŠTVA ZIMZELEN 

 Krepitev lepega medčloveškega sožitja, osebne solidarnosti za kako-
vosten osebni razvoj v starosti; 

 zadovoljevanje nematerialnih socialnih potreb starejših; 

 skrb za ohranjanje fizične in psihične kondicije starejših in s tem laj-
šanje njihovih socialnih in psiho-socialnih stisk in težav ; 

 medgeneracijsko povezovanje v domačem okolju; 

 povezovanje v domačem okolju z drugimi nevladnimi organizacijami 
in sorodnimi skupinami v Sloveniji; 

 vključevanje v vodenje skupin novih znanj, pridobljenih na ustreznih 
slovenskih inštitucijah za gerontologijo in medgeneracijske aktivno-
sti; 

ORGANIZIRAMO: 
Tečaje—preprečevanje padcev v starosti, obvlado-
vanje 
krvnega tlaka, starajmo se razumno ... 
Nove posebne skupine—bralne, proti nasilju ... 

 

PRIDELEK NAŠEGA ŽIVLJENJA so vsa naša dela, vse naše 
ljubezni, vsa naša trpljenja, ki smo jih smiselno in dosto-
janstveno preživeli. 
 
Prilagajanje na upokojitev in zdravo staranje je pogosto 
težavno, zato se nanj že prej pripravimo. 
 
Dobra pomoč pri tem je vključitev v SKUPINE ZA KAKO-
VOSTNO STAROST, ki v Žalcu delujejo že od leta 1991 pod 
imenom ZIMZELEN.  
 
Skupine delujejo po principu POMOČ ZA SAMOPOMOČ. 

NAŠO DEJAVNOST PODPIRA 
Občina Žalec 
Inštitut Antona Trstenjaka za gerontologijo 
in medgeneracijsko sožitje Ljubljana, ki 
izobražuje naše voditeljice in nam nudi tudi 
drugo strokovno podporo. 



DRUŠTVO VEGANOV CELJSKO SAVINJSKE REGIJE 

 

Menim, da duhovni napredek na neki točki od nas zahteva, da nehamo ubijati živa sobitja, zara-

di izpolnjevanja zahteve telesa. 

Velikost in moralni napredek ljudstva se bo meril po tem, kako ravna z živalmi ... Edini način, da 

živiš je, da pustiš druge živeti. 

Mahatma Gandhi 

Celjski vegani si prizadevamo osveščati javnost o veganstvu, 

nenasilju ter zdravi in naravni prehrani. 

Nenehno smo odprti za nova znanja, skupaj odkrivamo skriv-

nosti znanih in manj znanih živil in s tem skrbimo, da je naš 

način življenja in prehranjevanja harmoničen in uravnotežen. 

 

Naš program vključuje:  

Veganske večere, kjer vsakič gostimo zanimivega poznavalca 

narave, telesa, duše, energij in še marsičesa. Temu vedno 

sledi degustacija slastnih veganskih dobrot. 

Kuharske delavnice, za tiste še bolj radovedne in strastne 

ustvarjalce. 

Izleti in druženja, kjer spoznavamo vire narave ali predelo-

valce živil, vključene v veganski kuhinji. 

Prireditve, kjer lahko vegansko kuhinjo predstavimo širšem 

krogu ljudi. 

  Kontakt: 
Majda Zdolšek - predsednica društva 
GSM: 041 261 528 
e-mail: majda.zdolsek63@gmail.com 
e-mail: drustvo@celjski-vegani.si 

BOŠNJAŠKO MLADINSKO KULTURNO DRUŠTVO 

VELENJE 

 Je nevladno in neprofitno združenje 
mladine na področju Velenja in njene 
okolice. Ustanovljeno je bilo leta 2005, 
na iniciativo druge generacije priseljen-
cev iz Bosne in Hercegovine, kot prvo 
društvo te vrste v tem lokalnem okolju. 

 

 Naša primarna ciljna skupina so mladi 
do tridesetega leta starosti, ki prihajajo 
iz bošnjaške skupnosti. Seveda pa je 
društvo odprto tudi za vse druge zainte-
resirane posameznike in posameznice, 
ki jih zanima bosansko-hercegovska 
kultura.   

 Osnovni cilj društva je promocija bo-
sansko-hercegovske kulture in tradicije 
na področju Velenja, s ciljem vzpostav-
ljanja medkulturnega dialoga med 
večinskim lokalnim prebivalstvom in 
številčno bošnjaško skupnostjo. Mla-
dim nudimo kar nekaj aktivnosti, ki se 
jim lahko pridružijo, ti isti mladi pa s 
svojimi intelektualnimi in kreativnimi 
pristopi vsakoletno nadgrajujejo pro-
gram društva in ga usmerjajo tistim, ki 
so zainteresirani, da s svojim doprino-
som nadgrajujejo okolico v kateri živijo 
pri tem pa ohranjajo svojo kulturno 
identiteto.  

VEČJI PROJEKTI 
 Literarni most, literarna prireditev 
 Humanitarna akcija »Za boljši jutri« 
 Humanitarna akcija »Podari nasmeh« 
 »Rat u živo« predavanje in promocija knjige 

Senada Hadžifejzovića 
 »Etno večer«, kulturni dogodek 
 »Islam in moderni zahod« literarni večer 
 Humanitarna akcija »Nam ni vseeno« 
 Festival bosansko-hercegovske hrane 
 »Na istoku zapada« / »Na vzhodu zaho-

da«,dramska predstava 
 »11. julij – spomin na genocid v Srebrenici, spo-

minska komemoracija 
 Humanitarna akcija »Dječiji dom tuzla« 
 »Vecer sevdaha«, kulturni dogodek 

Kontakt 
Šaleška cesta 3, 3320 Velenje 
Tel št.:  +386 40 477 074 
Spletna stran.: http://www.bmkd-velenje.si 

E-mail: info@bmkd-velenje.si 
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Kontakt 
 

Društvo za razvoj človeških virov in socialnih programov NOVUS 
Trg mladosti 6, 3320 Velenje 

 
dr. Selma Filipančič Jenko 

tel: 041 338 484 
e-mail: selma.filipancic@drustvo-novus.com 

 
Snježana Lekić 

tel: 064 237 477 
e-mail: snjezana.lekic@drustvo-novus.com 

spletna stran: www.sticisce-novus.si 
 

PARTNER 
 
 
 
 
 

 

Kontakt 

 

MCDD Slovenske Konjice, so.p. 

Žička cesta 4a, 3210 Slovenske Konjice 

 

Nežika Pavlič 

tel: 041 362 878 

e-mail: neza.pavlic.brecko@mcdd.si 

spletna stran: www.sticisce-novus.si 

 

 
 

Projekt financirata Ministrstvo za javno upravo in Evropska unija iz 

Evropskega socialnega sklada. 


