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REGIONALNO STIČIŠČE NOVUS 
Avgust 2017, Številka 2 

KDO SMO MI? 

Smo Društvo NOVUS in tod leta 2016 izvajamo projekt 

»Regionalno stičišče NVO Savinjske regije NOVUS«, ki 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 sklada, sodelujemo pa tudi z 

Mladinskim centrom Dravinjske doline. 

SKRBIMO ZA: 

 

 

 

NIKAR NE POZABITE! 

Če želite brezplačno promocijo vaših dogodkov, 

izpolnite obrazec na naši spletni strani, mi pa bomo 

kar najhitreje poskrbeli za objavo na naši spletni in 

Facebook strani. 

 

Podpiramo in povezujemo 

nevladne organizacije v 

savinjski regiji z namenom 

krepitve medsebojnega 

sodelovanja ter skupnega 

razvoja nevladnega 

sektorja. 

  

 

 

 

 

  

Naložbo financirata Ministrstvo za javno upravo in 

Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. 
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KJE SMO BILI V ZADNJIH 

MESECIH… 

 

STROKOVNA EKSURZIJA VELENJE-KOZJANSKO Z 
REGIONALNIM STIČIŠČEM NVO PLANOTA 

Na Regionalnem stičišču NOVUS smo v maju organizirali 
strokovno ekskurzijo za Regionalno stičišče NVO Planota.  

Najprej smo se ustavili v Mladinskem centru Velenje, kjer 
smo spoznavali dobre prakse v nevladnem sektorju. 
Predstavili so nam delo Mladinskega centra Velenje ter 
projekt "Udarnik". 

Nato smo obiskali Inštitut Integra ter se poučili o 
aktivnostih zaposlitvenega centra, Hiše brezdomnih in ostalih 
dejavnostih Inštituta. 

Da pa nismo ostali lačni, so nas v Zaposlitvenem centru 
GEA, ki je del Inštituta Integra, pogostili z dobrim kosilom. 

Polni novih izkušenj na področju NVO, smo krenili novim 
izzivom naproti! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STROKOVNI DOGODEK: TEMELJNE 
KOMPETENCE ZAPOSLENIH 

V ponedeljek, 26. junija, smo se udeležili strokovnega 
dogodka Ljudske univerze Velenje z naslovom Temeljne 
kompetence zaposlenih, ki je potekal v Vili Bianci. 

Cilj dogodka je bil v obliki videa sporočiti politiki in stroki, 
katere temeljne kompetence/znanja delodajalci različnih 
sektorjev pričakujejo od svojih zaposlenih, da bodo lažje 
uresničevali cilje podjetja. 

 Na okrogli mizi z naslovom "Pogled na temeljne kompetence 
iz različnih zornih kotov" smo sodelovali: 

- Peter Dermol, predstavnik politike, podžupan Mestne 
občine Velenje; 

- Tanja Skaza, predstavnica gospodarstva, direktorica 
podjetja Skaza; 

- dr. Selma Filipančič Jenko, predstavnica nevladnega 
sektorja, direktorica in lastnica več podjetij; 

- Nataša Detečnik, predstavnica gospodarstva, direktorica 
Zavoda za zaposlovanje, Območna služba Velenje; 

- Sabina Avdić Mastnak, predstavnica ciljne skupine; 

- mag. Zvonka Pangerc Pahernik, predstavnica stroke, 
vodja promocijskega in informacijskega središča 
Andragoškega centra Slovenije; 

- Franja Centrih, predstavnica stroke, direktorica UPI 
Ljudska univerza Žalec. 
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NA MLADIH SVET STOJI – KJE STOJIJO MLADI? 

POSVET O ZAPOSLOVANJU MLADIH V SAVINJSKI 

REGIJI 

Ker se zavedamo, kako zelo pomembno je, da rešujemo 
problematiko »Zaposlovanje mladih v savinjski regiji«. 
Mudili smo se na Dvorcu Trebnik v Slovenskih Konjicah, kjer 
zaposlovanja mladih, smo v četrtek, 29. 6. 2017, skupaj z 
Mladinskim centrom Dravinjske doline (MCDD) organizirali 
posvet na temo smo se pogovarjali predvsem o ukrepih 
aktivne politike zaposlovanja mladih.  
 
Na dogodku je Neža Pavlič Brečko, direktorica MCDD, v 
uvodu nagovorila vse zbrane in predstavila lokalne mreže za 
prenos dobrih praks, ki služijo zviševanju zaposljivosti 
mladih.  
 
 

Slika: Neža Pavlič Brečko, direktorica MCDD 

 
Besedo je predala Valeriji Lamut iz Zavoda Republike 
Slovenije za zaposlovanje (ZRSZ), Urad za delo Slovenske 
Konjice, ki je za vse mlade navzoče udeležence posveta 
predstavila predvsem možne finančne spodbude, s katerimi 
lahko delodajalca spodbudijo k zaposlitvi. Dejstvo je, da tako 
mladi kot tudi delodajalci še vedno premalo poznajo oblike 
ukrepov aktivne politike zaposlovanja.  
 
 

Slika: Valerija Lamut, ZRSZ, Urad za delo Slovenske Konjice 
 
 
Ob koncu je Anita Kračun, strokovna sodelavka MCDD, 
predstavila projekt Mladinske kreativne produkcije.  
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Slika: Anita Kračun, strokovna sodelavka MCDD 
 
 
 
Sledila je odprta razprava, v kateri so mladi izpostavili zlasti 
problem ozkoglednosti delodajalcev na stopnjo in smer 
izobrazbe ter pridobljene izkušnje ter neupoštevanje dodatnih 
spretnosti posameznikov. 
 

 

Slika: Odprta razprava 

 

Slika: Odprta razprava  
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AKTUALNE NOVICE ZA NVO 

STRATEGIJA RAZVOJA NEVLADNIH ORGNIZACIJ 
IN PROSTOVOLJSTVA 

 
Do 14. julija 2017 je bil v javni razpravi predlog Strategije 
razvoja nevladnih organizacij in prostovoljstva, ki se 
je odprla 18. maja 2017.  
 
Njen cilj je opredeliti in uskladiti ukrepe, da bodo lahko 
nevladne in prostovoljske organizacije, kot eden od ključnih 
gradnikov civilne družbe, prispevale k uresničevanju načel 
pluralnosti in demokracije v družbi (Skupnost občin Slovenije 
2017). 
 
Predlog Strategije je bil oblikovan tekom daljšega procesa, ki 
se je začel z organizacijo dveh nacionalnih konferenc, ki sta jih 
organizirala Ministrstvo za javno upravo (MJU) in 
Center za informiranje, sodelovanje in razvoj 
nevladnih organizacij (CNVOS). Prva je potekala aprila 
2015, druga pa aprila 2016. Njun namen je bil predvsem 
začetek priprave strategije, predstavitev procesa, izmenjave 
pogledov na razvoj nevladnega sektorja in prostovoljstva ter 
kasneje refleksija in dopolnitev strateškega okvirja ter vizije. 
Tekom procesa priprave sta bila organizirana tudi dva ožja 
posveta zainteresirane javnosti in resorjev ter več delovnih 
sestankov z nevladnimi organizacijami in resornimi 
ministrstvi (MJU 2017). 
 
Predlog Strategije zajema predstavitev stanja, trendov in vizijo 
razvoja nevladnih organizacij in prostovoljstva s strateškimi 
usmeritvami in akcijskim načrtom. 

 
Slika: Iz leve proti desni: vodja Službe za NVO, Erika Lenčič 
Stojanovič, minister za javno upravo, Boris Koprivnikar, 
predsednik vlade, Miro Cerar, direktor CNVOS, Goran Forbici 
in državni sekretar, Tadej Slapnik. 
 
Strategija sledi širše sprejeti opredelitvi, po kateri je NVO 
vsaka organizacija, ne glede na svojo pravno organizacijsko 
obliko, ki je pravna oseba zasebnega prava, njeni ustanovitelji 
pa so izključno domače ali tuje fizične ali pravne osebe 
zasebnega prava, je nepridobitna, neprofitna in neodvisna od 
državnih organov, političnih strank ali gospodarskih 
subjektov ter v kolikor izvaja pridobitno dejavnost, mora biti 
ta povezana z njenimi nameni ali cilji. Tej opredelitvi v 
Sloveniji ustrezajo društva, zavodi in ustanove (Skupnost 
občin Slovenije 2017). 
 
Predlagane so bile ključne strateške usmeritve razvoja 
nevladnih organizacij in prostovoljstva: 

 krepitev povezovanja in učinkovitosti nevladnih 
organizacij pri odzivanju na družbene izzive in 
potrebe; 

 krepitev in optimizacija sodelovanja države z 
nevladnimi organizacijami;         

 razvoj kakovostnega prostovoljstva v vseh segmentih 
družb. (CNVOS 2017a). 

 

 
 

VLADA POTRDILA SEZNAM UPRAVIČENCEV DO 
DONACIJ 0,5 % DOHODNINE ZA LETO 2017 

 

Vlada je v četrtek, 13. 7. 2017, na 143. seji s področja dela 
ministrstva za finance (MF) sprejela sklep o objavi seznama 
upravičencev do donacij za leto 2017. Davčni zavezanci 
lahko v skladu s 142. členom zakona o dohodnini do 0,5 
odstotka dohodnine namenijo tudi za financiranje nevladnih 
organizacij.  
 
Finančno ministrstvo je seznam za leto 2017 pripravilo na 
podlagi podatkov, ki so jih poslali pristojni organi, in sicer 
vsak organ za upravičence, ki delujejo na področju, za katero 
je posamezni organ pristojen. Ministrstvo za finance je prejete 
podatke pregledalo in usklajenost podatkov preverilo pri 
Finančni upravi RS (MF 2017). 
 
Seznam upravičencev do donacij v letu 2017 je bil objavljen v 
Uradnem listu Republike Slovenije št. 39/2017, in sicer v 
petek, 14. 7. 2017. Na njem so v skladu z zakonom o dohodnini 
tiste nevladne organizacije, ki so pogoje za uvrstitev na 
seznam izpolnile najpozneje 31. 12. 2016. 
 
Ker je v preteklih letih pri pripravi seznama prihajalo do 
napak in so nekatere organizacije iz njega pomotoma izpadle, 
CNVOS vse nevladne organizacije, ki bi morale biti na 
seznamu, poziva, naj preverijo ali so tudi res na njem. Če 
opazite, da na seznam niste uvrščene, je potrebno obvestiti 
pristojno ministrstvo. Obvestite lahko tudi pristojno 
regionalno stičišče ali CNVOS, ki bomo za vas urgirali naprej. 
 
 

Z JULIJEM TUDI 70 % PREDPLAČILA ZA NVO 
 
Pričela je veljati novela Zakona o izvrševanju proračuna 
2017–2018, ki zvišuje možna predplačila za letne projekte 
nevladnih organizacij iz 30% na 70%. 
 
Novelo Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije 
je predlagal MJU, objavljena pa je bila v Uradnem listu 
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Republike Slovenije št. 33/2017 z dne 30. 6. 2017. V 
veljavnosti je od julija 2017.  
 
Po novem bodo tako možna predplačila za projekte in 
programe NVO tudi do 70 % (do sedaj samo do 30 %), če: 

 gre za sofinanciranje v višini do 20.000 eurov in,  
 če gre pri tem za projekte ali programe, ki se v celoti 

izvedejo v enem koledarskem letu.  
 
S tem se rešuje težava predvsem manjših NVO, ki morajo 
sedaj sredstva vnaprej zalagati, čeprav kot nepridobitne 
organizacije nimajo viška sredstev iz preteklih let.  
 
Predvsem občine bodo sedaj tem organizacijam lahko že takoj 
po podpisu pogodbe o sofinanciranju nakazale predplačilo v 
višini do 70 % celotne pogodbene vrednosti (upoštevajoč 
najvišji prag financiranja, ki to še omogoča, torej največ 
13.999,99 evrov). NVO bodo nato lahko dokazila o upravičeni 
porabi sredstev predložila po zaključku izvedbe projekta (in 
torej ne v 180 dneh od prejema, kot je veljalo sedaj) in nato 
prejela še razliko sredstev (CNVOS 2017c). 
 

 
PROSTOVOLJSKE ORGANIZACIJE LAHKO 

UVELJAVLJAJO PROSTOVOLJSKO DELO NA 
JAVNIH RAZPISIH KOT LASEN VLOŽEK 

 
Zakon o prostovoljstvu sicer določa, da se prostovoljsko delo 
na javnih razpisih upošteva kot lastno sofinanciranje 
prostovoljskih organizacij, a se še vedno dogaja, da javni 
financerji tega ne vedo in posledično takšno zahtevo 
zavračajo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zato CNVOS opozarja vse organizacije, ki ste vpisane v vpisnik 
prostovoljski organizacij, na pravico, da uveljavljate 
prostovoljsko delo za sofinanciranje vseh projektov, ki se 
financirajo iz državnega ali občinskih proračunov (CNVOS 
2017b). 
 
Kot opozarja CNVOS (2017b), ta pravica prostovoljskim 
organizacijam pripada ne glede na to, ali to javni razpis 
posebej določa, in tudi v primeru, ko javni razpis ali navodila 

financerja pravijo, da se lastni vložek v obliki prostovoljskega 
dela ne upošteva, ker je to pravica, ki vam jo daje Zakon o 
prostovoljstvu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Prostovoljsko delo za sofinanciranje uveljavljate tako, da ga 
vpišete v finančni načrt projekta in sicer tako pod prihodke 
(kot lastna sredstva) kot tudi pod stroške dela. Pri tem kot 
opombo v finančnem načrtu dopišete, da lastna sredstva v 
obliki prostovoljskega dela uveljavljate na podlagi določbe 
petega odstavka 37. člena Zakona o prostovoljstvu. 
 
Nekaj več težav se pojavlja pri tistih, ki se prijavljajo na pozive 
Lokalnih akcijskih skupin (LAS), saj Uredba o lokalnem 
razvoju, ki ga vodi skupnost, že sama omejuje uveljavljanje 
prostovoljskega dela kot lastnega sofinanciranja. Kljub temu 
imajo prostovoljske organizacije tudi v teh primerih na enak 
način pravico do uveljavljanja prostovoljskega dela kot 
lastnega vložka.  
 
Prostovoljskim organizacijam svetujemo, da v primerih, ko 
financerji tega ne upoštevajo, na to odločno opozorijo ali pa se 
obrnejo na svoje regionalne stičišče ali CNVOS.  
 
 
 

PRILOŽNOST ZA ZAPOSLOVANJE V NEVLADNIH 
ORGANIZACIJAH  

 
V sredo, 9. avgusta 2017, so na spletni strani Zavoda 
Republike Slovenije za zaposlovanje objavili novo javno 
povabilo »Priložnost zame v nevladnih organizacijah«. 
Povabilo omogoča subvencionirano zaposlitev 130 
brezposelnih z najmanj visokošolsko izobrazbo iz vse 
Slovenije (ZRSZ 2017).  
 
Povabilo je odprto do porabe sredstev oziroma 
najdlje do 30. 4. 2018. 
 
Program Priložnost zame v nevladnih organizacijah, ki se 
izvaja na podlagi omenjenega javnega povabila 
delodajalcem, je financiran iz slovenskega proračuna. Na 
voljo je skupaj 1,2 milijona EUR. 
 
S programom se želijo izboljšati zaposlitvene možnosti oseb, 
ki so brezposelne najmanj 6 mesecev in imajo najmanj 
visokošolsko izobrazbo, pa na tej ravni in smeri izobrazbe 
še nimajo delovnih izkušenj, pridobljenih v okviru delovnega 
razmerja.  
 
Načrtovana je vključitev 130 brezposelnih v 
subvencionirano zaposlitev, ki se lahko izvaja tudi v 
obliki pripravništva, če je tako predvideno na podlagi 
področne zakonodaje. 
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Ponudbo na javno povabilo lahko oddajo delodajalci iz vse 
Slovenije. Lahko so pravne ali fizične osebe, vendar morajo 
poslovati v sektorju nepridobitnih institucij (S.15 po 
Standardni klasifikaciji institucionalnih sektorjev – SKIS) in 
biti vsaj eno leto vpisani v Poslovni register Slovenije kot 
društvo, ustanova, zavod, zadruga, zbornica, mladinski svet 
ali kot humanitarna organizacija ter izpolnjevati še vse druge 
pogoje za prijavo. 
 

 
Nevladne organizacije predložijo ponudbo za 
subvencionirano zaposlitev v elektronski obliki na  Portalu 
za delodajalce na spletni strani ZRSZ. Pred prvo uporabo 
portala se registrirajo.  
 
Povabilo je odprto od 16. 8. 2017 od 10.00 do porabe 
sredstev, najkasneje do 30. 4. 2018 do 14.45, ko se 
izteče skrajni rok za oddajo ponudb. 
 
Na javnem povabilu lahko pridobijo subvencijo v višini: 

 7.250 EUR za zaposlitev osebe iz ciljne skupine, ki 
je bila pred tem brezposelna od 6 do 12 mesecev 
ali 

 9.250 EUR za zaposlitev osebe iz ciljne skupine, ki 
je bila pred tem brezposelna več kot 12 mesecev. 

Obdobje subvencionirane zaposlitve traja neprekinjeno 
najmanj 15 mesecev  in vključuje trimesečno poskusno 
delo. Delovno razmerje mora biti sklenjeno za polni delovni 
čas. Pri zaposlitvi invalida za krajši delovni čas se izplača 
sorazmerno nižja subvencija. 

Nevladne organizacije, ki želijo pridobiti subvencijo za 
zaposlitev, morajo pri nas najprej objaviti prosto delovno 
mesto. Nato sledijo predpisanemu postopku izbora 
kandidatov izmed napotenih brezposelnih. Po zaključenem 
postopku izbora, ko že imajo izbrane kandidate, oddajo 
ponudbo na javno povabilo. Predložijo lahko eno ali več 
ponudb, vendar za omejeno skupno število kandidatov iz 
ciljne skupine brezposelnih (ZRSZ 2017). 
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NVO SE PREDSTAVIJO 

ANDRAGOŠKO 

DRUŠTVO UNIVERZA 

ZA III. ŽIVLJENJSKO 

OBDOBJE 

 

Naslov: Efenkova cesta 61, Velenje 

Telefon: 03/587-20-50 

E-pošta: info@uni-tri-velenje-drustvo.si 

Spletna stran: www.uni-tri-velenje-drustvo.si 

Facebook: www.facebook.com/uni.tri.velenje/ 

 

Andragoško društvo Univerza za III. življenjsko 

obdobje Velenje deluje že 31 leto kot prostovoljno, 

nepridobitno združenje z namenom organiziranja različnih 

oblik izobraževanja ter kulturnih, športnih, zdravstveno – 

socialnih aktivnosti za ljudi v tretjem življenjskem obdobju. V 

letošnjem šolskem letu se izobražuje 678 študentov v 54 

študijskih krožkih: tuji jeziki, računalništvo, geografija in 

zgodovina, likovno in glasbeno ustvarjanje, hortikultura, 

raziskovalna in splošne dejavnosti, ročna dela in skrb za lastno 

zdravje. Prostovoljno je vključenih 37 mentorjev in 47 

animatorjev. Izobraževanje se izvaja na 21 lokacijah. 

Najmlajša udeleženka je stara 21 let, najstarejši študent pa 86 

let. Povprečna starost udeležencev je 65 let in kar 18 članov je 

starejših nad 80 let. 

Letno izvedemo do 100 ur učnega programa v posameznem 

krožku. Evalvacija znanja študentov je običajno izkazana z 

zaključno nalogo, s strokovno študijsko ekskurzijo ali z 

interno ali javno prireditvijo ob zaključku šolskega leta. V 

preteklem letu je samostojno ali kot soorganizator izvedla 70 

različnih prireditev: razstave, koncerti, javni nastopi, okrogle 

mize, izobraževalni večeri, festivali in mednarodne 

konference.  

 

 

 

 

 

 

 

Delujemo medgeneracijsko z različnimi izobraževalnimi 

ustanovami, solidarnostno z varovanci domov za varstvo 

odraslih, nevladnimi organizacijami v okolju in drugimi 

univerzami za tretje življenjsko obdobje v Sloveniji. Aktivno 

sodelujemo v projektih Mestne občine Velenje, Slovenije in 

Evrope: Velenje, starosti prijazno mesto, Starejši za starejše, 

Teden vseživljenjskega učenja, Medgeneracijski festival učeče 

se skupnosti, Mednarodni festival vezenja Velenje ipd.  

Univerza deluje na prostovoljnem sodelovanju in delu članov, 

tudi na socialno humanitarnem področju, predvsem pa na 

področjih, ki vplivajo na izboljšanje kakovosti življenja 

starejšega prebivalstva Šaleške doline.  

 

 

 

V letošnjem letu smo praznovali 30. let delovanja društva in 

jubilej obeležili z medgeneracijsko slavnostno akademijo in 

izdajo knjige »Trideset let univerze za III. življenjsko obdobje 

Velenje«. 

 

Slika: Prostovoljke v projektu »Starejši za starejše« 
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IZOBRAŽEVALNI PROGRAM UNIVERZE ZA LETO 2017/2018 

TUJI JEZIKI 

Dan Datum Ura Krožek Mentor Prostor 

PO 2.10.2017 9.30 POGOVORNA NEMŠČINA  IV Manca Potočnik Glasbena šola 

PO 2.10.2017 15.00 ANGLEŠKI JEZIK III Magda Žist OŠ MPT 

TO 3.10.2017 8.00 POGOVORNA NEMŠČINA  IV Marija Klemenšek Glasbena šola 

TO 17.10.2017 10.00 ITALIJANSKI JEZIK – nadaljevalni  III Neva Trampuš Glasbena šola 

TO 3.10.2017 17.00 POGOVORNA ANGLEŠČINA  IV Magda Žist OŠ MPT 

TO 3.10.2017 10.00 NEMŠKI JEZIK – začetni  I Jože Bačič LU Velenje 

SR 2.10.2017 8.15 ANGLEŠKI JEZIK  III Fanika Sagmeister UNI 

SR 2.10.2017 10.00 ANGLEŠKI JEZIK – začetni I Fanika Sagmeister UNI 

SR 4.10.2017 15.00 ŠPANSKI JEZIK – začetni I Špela Hrastnik OŠ Šalek 

SR 4.10.2017 16.30 ŠPANSKI JEZIK – nadaljevalni  III  Špela Hrastnik OŠ Šalek 

SR 4.10.2017 10.00 POGOVORNA NEMŠČINA  IV Jože Bačič LU Velenje 

SR 18.10.2017 10.00 ITALIJANSKI JEZIK –začetni  II Neva Trampuš Glasbena šola 

SR 4.10.2017 10.00 RUSKI JEZIK – začetni  I Lilijana Kadirova UNI 

 

 

RAČUNALNIŠTVO 

Dan Datum Ura Krožek Mentor Prostor 

TO  12.9.2017 10.00 PIKSEL UNI 3 – fotografski krožek Peter Marinšek UNI 

TO 17.10.2017 8.00 UPORABA FOTOGRAFIJ V OFFIICE 

PROGRAMU – Word, Excel, Power Point 

Leopold Kočevar UNI 

SR 6.11.2017 12.00 UPORABA  PAMETNEGA TELEFONA  UNI 

ČE 12.10.2017 17.00 RAČUNALNIŠTVO – obnova znanja Alen Kopič OŠ Gorica 

 
LIKOVNO USTVARJANJE 

Dan Datum Ura Krožek Mentor Prostor 

TO 10.10.2017 9.00 KALIGRAFIJA Marija Krajnc Vila Rožle 

TO 10.10.2017 15.00 LIKOVNI KROŽEK* Danica Arzenšek OŠ Antona 

Aškerca 

*  informativni dan Likovni krožek 
 
GEOGRAFIJA IN ZGODOVINA 

Dan Datum Ura Krožek Mentor Prostor 

PO 16.10. 2017 11.00 ZGODOVINSKO ETNOLOŠKI KROŽEK Damjan Kljajič Grad Velenje 

TO 3.10.2017 10.00 UMETNOSTNA ZGODOVINA* Tatjana Vidmar  Center Nova 

ČE 12.10.2017 11.00 SLOVENIJA, TE POZNAM?** Branka Mestnik UNI 

*   krožek deluje prvi in tretji torek v mesecu   
** krožek deluje vsak drugi in četrti četrtek v mesecu  
 
GLASBENO USTVARJANJE 

Dan Datum Ura Krožek Mentor Prostor 

PO 21.8.2017 9.30 GODBA VETERANOV  UNI 3 Aljoša Pavlinc  Glasbena šola 

PO 2.10.2017 13.00 ELEKTRIČNE KLAVIATURE  I* Frenk Kadliček UNI 

PO 2.10.2017 13.00 ELEKTRIČNE KLAVIATURE  II * Frenk Kadliček UNI 

PO 2.10.2017 13.00 SYNTHESIZER-RAČUNALNIK IN GLASBA* Frenk Kadliček UNI 

PO 2.10.2017 13.00 VOKALNA SKUPINA  PETKA* Frenk Kadliček UNI 

PE 6.10.2017 8.00 VOKALNA SKUPINA  LASTOVKE Tadeja Cigale UNI 

PE 6.10.2017 10.30 CITRE  Irena Tepej UNI 

*   Informativni prvi sestanek krožkov mentorja Frenka Kadlička  

HORTIKULTURA 

Dan Datum Ura Krožek Mentor Prostor 

ČE 5.10.2017 15.00 RASTLINE  NAREDIJO  DAN LEPŠI Simon Ogrizek PUP Velenje 

ČE 12.10.2017 15.30 SADJARSTVO-medgeneracijsko sodelovanje Anton Korošec UNI 

PE 6.10.2017 10.00 ZELENJAVNI VRT – GARTLC* Vera Bandalo UNI 

* Raziskovalni krožek na Grilovi domačiji 

ROČNA DELA 

Dan Datum Ura Krožek Mentor Prostor 

PO 2.10.2017 9.00 KLEKLJANJE  Mozirje Erika Pajk DU Mozirje 

PO 2.10.2017 16.30 KLEKLJANJE  V Erika Pajk OŠ Livada 

PO 9.10.2017 7.45 KLEKLJANJE  I Tilka Kompare UNI 

PO 9.10.2017 10.00 KLEKLJANJE  II Tilka Kompare UNI 

TO 10.10.2017 15.00 KLEKLJANJE IV Tilka Kompare UNI 

NOVO V LETU 2017-2018 
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TO 10.10.2017 17.00 KLEKLJANJE III Tilka Kompare UNI 

SR 11.10.2017 14.00 SLOVENSKE LJUDSKE VEZENINE  II Jožica Grobelnik UNI 

SR 11.10.2017 16.00 SLOVENSKE LJUDSKE VEZENINE  I Jožica Grobelnik UNI 

ČE 12.10.2017 17.00 ŠIVANJE  IN KROJENJE Alenka Košir ŠC Velenje 

 
 
SKRB ZA LASTNO ZDRAVJE 

Dan Datum Ura Krožek Mentor Prostor 

PO 2.10.2017 11.30 VADBA V VODI ZA SENIORJE Mladen Blatnik Bazen Velenje 

PO 2.10.2017 19.00 OHRANJANJE TELESNE ZMOGLJIVOSTI  

IV 

Martina Jan OŠ Šalek 

PO 16.10.2017 17.00 KUHAJMO ZDRAVO Irena Kočevar OŠ MPT 

PO 9.10.2017 18.00 EFT - TEHNIKE DOSEGANJA ČUSTVENE 

SVOBODE 

Adil Huselja OŠ Šalek 

TO 19.9.2017 17.00 OHRANJANJE GIBČNOSTI  I Irena Menih OŠ Gorica 

TO 19.9.2017 18.00 OHRANJANJE GIBČNOSTI  II Irena Menih OŠ Gorica 

SR 4.10.2017 16.00 OHRANJANJE     TELESNE 

ZMOGLJIVOSTI  I 

Irena Jurič OŠ Livada 

SR 4.10.2017 17.00 OHRANJANJE      TELESNE 

ZMOGLJIVOSTI  II 

Irena Jurič OŠ Livada 

SR 4.10.2017 18.00 OHRANJANJE      TELESNE 

ZMOGLJIVOSTI  III 

Irena Jurič OŠ Livada 

SR 11.10.2017 10.00 JOGA SKOZI SRCE Matej Cvikl MC Velenje 

SR 11.10.2017 18.00 ČI GONG  I Adil Huselja ŠC Velenje 

SR 11.10.2017 19.00 ČI GONG  II Adil Huselja ŠC Velenje 

ČE 5.10.2017 8.00 PLANINARJENJE Marija Lesjak Avtobusna postaja  

ČE 12.10.2017 8.00 POHODNIŠTVO Marija Kuzman Avtobusna postaja  

 
SPLOŠNE DEJAVNOSTI 

Dan Datum Ura Krožek Mentor Prostor 

TO 10.10.2017 9.00 DRAMATIČNI KROŽEK  Karli  Čretnik  MČ Levi breg-

zahod 

TO 10.10.2017 17.00 UMETNOST ŽIVLJENJA SKOZI DUHOVNO 

RAST* 

 Maja  R. Mrevlje UNI 

* krožek deluje vsak drugi torek, vsake štirinajst dni 
 
 
UNI: Univerza za III. življenjsko obdobje Velenje,  Efenkova cesta 61 (stolpič B), Velenje 
OŠ MPT: Osnovna šola Miha Pintarja Toleda, Kidričeva cesta 21, Velenje 
OŠ ŠALEK: Osnovna šola Šalek, Šalek 87, Velenje 
OŠ ANTONA AŠKERCA: Osnovna šola Antona Aškerca, Jenkova cesta 2, Velenje 
OŠ LIVADA: Osnovna šola Livada, Efenkova cesta 60, Velenje 
OŠ GORICA: Osnovna šola Gorica, Goriška cesta 48, Velenje 
ŠC VELENJE: Šolski center Velenje, Trg mladosti 3, Velenje, stolpič C 
VILA ROŽLE: Medobčinska zveza prijateljev mladine, Sončni park, Velenje 
GLASBENA ŠOLA: Glasbena šola Fran Korun Koželjski, Jenkova cesta 4 (prva učilnica v pritličju levo), Velenje  
LU VELENJE: Ljudska univerza Velenje, Titov trg 2, Velenje 
GRAD VELENJE: Ljubljanska cesta 54, Velenje 
CENTER NOVA: avla Mestne knjižnice Velenje, Šaleška cesta 21, Velenje 
PUP VELENJE: Podjetje za urejanje prostora,  Koroška 40a, Velenje 
DU MOZIRJE: Društvo upokojencev Mozirje, Praprotnikova ulica 7, Mozirje 
BAZEN VELENJE: Bazen Velenje, Kopališka cesta 2 (zbor pred bazenom), Velenje  
MC VELENJE: Mladinski center Velenje,  Efenkova cesta 61 a, Velenje 
AVTOBUSNA POSTAJA: Avtobusna postaja Velenje, Kopališka cesta, Velenje 
MČ LEVI BREG-ZAHOD: Mestna četrt Levi breg – zahod, Foitova cesta 2, Velenje 
 

Prijave članov, ki ste že obiskovali krožke, sprejema animator na prvem srečanju krožka. Novi člani se prijavite 
na sedežu Univerze za III. življenjsko obdobje Velenje, Efenkova cesta 61, Velenje (vhod za čistilnico ROK), vsak 
dan v septembru od 8. do 12. ure. 
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Zavod za izobraževanje in 
usposabljanje USPEŠEN.SI 

Naslov: Trg mladosti 6, Velenje 
E-pošta: info@zavod-uspesen.si 
Spletna stran zavoda: www.zavod-uspesen.si  
 
 

Zavod USPEŠEN.SI (v nadaljevanju zavod) izvaja 

dejavnosti s področja socialne varnosti in izobraževanja. 

Namen zavoda je razvoj človeških virov in socialnih 

programov, spodbujanje partnerskega sodelovanja, 

povezovanja in združevanja nevladnih organizacij in drugih 

pravnih oseb ter nudenje pomoči ranljivim skupinam 

prebivalstva, nevladnim organizacijam in drugim pravnim 

osebam v obliki izobraževanj, usposabljanj, svetovanj, 

mentorstev, strokovne podpore in drugih oblik pomoči.  

 

OPRAVLJANJE STORITEV ZA TRG DELA 

Smo izbran koncesionar za izvajanje storitev za trg dela za 

obdobje 2016 - 2018, in sicer storitve vseživljenjske karierne 

orientacije. Storitve vseživljenjske karierne orientacije 

obsegajo izvedbo aktivnosti Učenje veščin vodenja kariere, in 

sicer izvedbo delavnic tipa C (Kariera po petdesetem in 

Učinkovit nastop na trgu dela) in D (Svetovalnica), 

katerih namen je pridobivanje veščin za spoznavanje 

posameznikovih interesov in kompetenc, prepoznavanje 

možnosti v okolju, učenje odločanja in uresničevanja 

zaposlitvenih in kariernih ciljev.  

Slika: Delavnica tipa C2: Učinkovit nastop na trgu dela 

Delavnice so za vse brezposelne osebe, prijavljene na Zavodu 

RS za zaposlovanje, brezplačne, saj so financirane s strani 

Zavoda RS za zaposlovanje, Ministrstva za delo, družino, 

socialne zadeve in enake možnosti.   

 

 

 

 
 
PRIDOBIVANJE TEMELJNIH IN POKLICNIH 
KOMPETENC 
 
V sklopu projekta »Pridobivanje temeljnih in poklicnih 
kompetenc 2016-2019« izvajamo naslednje programe: 
 

 

Vsi programi so za udeležence brezplačni, saj jih 

sofinancirata Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport 

ter Evropski socialni sklad. 

 

 

 

 

Računalniško in digitalno opismenjevanje spoznajo: 

osebno in poslovno rabo interneta in socialnih omrežij, e-

pošto in organizacijo časa s koledarjem, razne e-storitve 

(zemljevidi, prevajalniki, storitve v oblakih ...), digitalna 

potrdila in e-komunikacijo z državno upravo (e-Uprava, 

Zemljiška knjiga, e-Davki, e-Prostor ...) in digitalno fotografijo 

(prenos fotografij, urejanje in oblikovanje). 

 

Program Računalniška pismenost za odrasle je javno 

veljavni program, ki ga je razvil Andragoški center Republike 

Slovenije. Udeleženci bodo v programu: spoznali osnovne 

komponente računalnika in razumejo nekatere osnovne 

pojme informacijske tehnologije, znali uporabljati osnovne 

funkcije osebnega računalnika in 

operacijskega sistema, organizirati in 

upravljati z nosilci podatkov in 

datotekami, pisati, oblikovati in tiskati 

besedilo ter znali uporabljati glavne 

spletne storitve in elektronsko pošto. 

 

 

 

V sklopu Programov splošnega neformalnega izobraževanja 

odraslih izvajamo dva zelo aktualna programa: Praktična 

uporaba Excela in Uspešna predstavitev – 

PowerPoint prezentacija. 

 
V zavodu izvajamo tudi številne druge aktivnosti: študijske 

krožke, delavnice in predavanja. Spremljajte nas na 

www.zavod-uspesen.si.

Računalniško in digitalno opismenjevanje

Računalniška pismenost za odrasle

Programi splošnega neformalnega 
izobraževanja odraslih

Usposabljanje za življenjsko uspešnost UŽU-
BIPS

mailto:info@zavod-uspesen.si
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DRUŠTVO VELENJSKI 
RAZISKOVALNI STUDIO - 

VENERA 

Društvo velenjski raziskovalni studio – Venera je nevladno in 
neprofitno društvo, ki je v prvi vrsti namenjeno razvoju 
ustvarjalnosti otrok in mladostnikov.  

 

Osredotočeni smo na različne umetniške in kulturno-
vzgojne projekte, ki prestopajo svoje okvirje v smeri 

izobraževanja, umetniškega udejstvovanja in terapevtskega 
dela ter delujejo vzpodbudno in integrativno. Z našimi 

projekti stremimo k soustvarjanju družbenega in lokalnega 
kulturnega programa z neformalnimi metodami 

izobraževanja, ki vzpodbujajo posameznikovo radovednost, 
izvirnost in ustvarjalnost. 

 

Festival ljubezni do umetnosti 

Največji projekt društva je Festival ljubezni do 
umetnosti, ki smo ga dve leti zapored izvedli v čarobnem 
ambientu Letnega kina ob Škalskem jezeru. V sklopu tega sta 
nastali dve interaktivni predstavi – Lunin sin (2013) ter Nekoč 
je bilo jezero (2014). Osnova in inspiracija za umetniško 
ustvarjanje sta bili literarni predlogi, na podlagi katerih smo 
organizirali različne sklope delavnic, kjer smo skupaj z 
obiskovalci raziskovali različne veje umetnosti in kulture, 
segmente etnologije in spoznavali zgodovino ter lokalno 
mitologijo.  

 

Slika: Festival ljubezni do umetnosti – Nekoč je bilo jezero 

Napovedujemo: 

Letos pripravljamo že 3. Festival ljubezni do umetnosti, 
katerega rdeča nit bo tokrat sodobna pravljica Bine Štampe 
Žmavc, Bajka o svetlobi. Cilj festivala je, da skupaj z 
obiskovalci prehodimo celotno pot od ideje do izvedbe 
predstave ter ustvarimo končno interaktivno produkcijo, ki jo 
bomo obiskovalcem predstavili zadnji dan festivala. Ustvarjali 
bomo na Velenjskem gradu od 24.8. do 26.8.2017. Srčno 
vabljeni! 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Najpomembnejši projekti 
 

 Praznična kamra na Velenjskem gradu; 

 Festival ljubezni do umetnosti; 

 sodelovanje na Pikinem festivalu; 

 sodelovanje na Art kampu (Festival Lent Maribor); 

 Jesenska risanka, delavnica animiranega filma; 

 sodelovanje na Vilinskem mestu; 

 kreativna prenova Letnega kina. 
 
 

Slika: Pikin festival 2016 
 
 
 

KONTAKT 
 
Trubarjeva 11, 3320 Velenje 
Tel.: 031 617 295 
Elektronska pošta: drustvovenera@gmail.com 
Spletna stran: www.venera-drustvo.org 
Facebook: Velenjski raziskovalni studio Venera 
 
 

 
 

 

 

mailto:drustvovenera@gmail.com
http://www.venera-drustvo.org/
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DRUŠTO HRTJI SVET SLOVENIJE 

 

 

 

 

 

 

 

Poslanstvo društva Hrtji svet Slovenije je pomagati 
odsluženim hrtom iz Španije in Irske tako z iskanjem dobrih 
domov kot tudi z ozaveščanjem javnosti o njihovi 
problematiki. Kljub velikemu trudu prostovoljnih organizacij 
v Evropi namreč še vedno le malo ljudi ve, da so v nekaterih 
najbolj razvitih državah Evrope (in sveta) hrti še vedno le 
potrošno blago, ki ga lastniki po uporabi zavržejo. Zaradi 
izredno velikega števila teh psov jim v njihovih matičnih 
državah ni možno najti dovolj domov, zato jim Hrtji svet 
Slovenije in sorodna društva v zahodno- in srednje-evropskih 
državah skušajo najti domove tudi v lastnih državah. 

Slika: Veterinarska odprava v španskem zavetišču 

Angleške hrte (greyhounde) na Irskem, v Veliki Britaniji, 
Avstraliji, ZDA in drugod vzrejajo za kovanje visokih dobičkov 
v tekaški industriji. Na štadionih prirejajo tekaške dirke, kjer 
hrti tečejo za umetno vabo, dirke pa so legalne (država od njih 
pobira davek). Selekcija je neizprosna. Od več deset tisoč letno 
vzrejenih hrtov jih je samo tretjina ustrezna za tekmovanja, 
preostale pobijejo že v rani mladosti. Tudi na štadionih ni 
milosti – če hrt ne zmaguje ali se poškoduje, svojemu lastniku 
ne prinaša več (dovolj) denarja, kar večinoma pomeni smrt. 
Tu nastopi društvo Hrtji svet Slovenije – majhnemu deležu 
teh psov, ki jim po zaslugi lokalnih prostovoljnih organizacij 
uspe preživeti, skušajo v Sloveniji poiskati dom. Dokler ne 
dobijo zagotovljenega doma pri nas, se nahajajo v začasnih 
skrbništvih na Irskem ali Češkem.  

Španske hrte (galge) pa lovci uporabljajo za lov, večinoma 
na zajce, na španskem podeželju. Za španski lovce in cigane 
galgi niso hišni ljubljenčki, temveč zgolj orodje za lov. In tako 
z njimi tudi ravnajo. Ti psi so vzrejeni na lovskih farmah in 

večino svojega življenja preživijo v grozljivih razmerah 
(temnih, vlažnih kleteh, bunkerjih, privezani za drevo ipd.), 
brez primerne hrane in veterinarske oskrbe. Večina galgov je 
po eni sezoni lova popolnoma izmučenih in iztrošenih, zato jih 
lastniki praviloma zavržejo že zelo mlade. Izjema so nekatere 
samice, ki so vir novih mladičkov. Načini, kako se znebijo 
odsluženih galgov, so brutalni, od obešanja, zažiganja, 
zastrupljanja, metanja v vodnjake... Zelo redki lovci svoje pse 
pripeljejo v španska zavetišča, tako da tudi v Španiji uspe 
preživeti le zelo majhnemu odstotku hrtov.  

Društvo Hrtji svet Slovenije sodeluje s španskim 
zavetiščem Scooby Medina, kamor se prostovoljci 
društva vsako leto večkrat odpravijo na prostovoljno delo. 
Tam pomagajo pri delu v zavetišču in osebno spoznavajo pse, 
da jim potem lažje najdejo ustrezne domove v Sloveniji. Lani 
je prvič v Scooby Medina odšla tudi slovenska prostovoljna 
veterinarska odprava, ki je sterilizirala, kastrirala in 
veterinarsko oskrbela mnoge tamkajšnje pse, letos pa smo 
tudi že opravili en prostovoljni, veterinarsko obarvan obisk.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika: Zavetišče Scooby Medina v Španiji 

Hrti so psi, ki s svojo pojavo, eleganco in karakterjem le malo 
ljudi pustijo ravnodušnih. Kljub (zmotnemu) splošnemu 
prepričanju, da potrebujejo ogromno aktivnosti, so to v resnici 
precej leni psi, saj doma večino časa prespijo in potrebujejo le 
zmerno količino gibanja. Na sprehodih so radovedni in 
živahni. Zaradi svojega močnega lovskega nagona, ki je bil v 
njihovi preteklosti še spodbujan z lovom oziroma tekom za 
vabo, pa morajo biti vedno na povodcu. Spuščamo jih lahko le 
na varnih, ograjenih površinah. Po značaju so zelo nežni in 
mili psi, ki obožujejo človeka in se dobro razumejo tudi s psi 
drugih pasem. Sicer pa se med seboj tudi zelo razlikujejo: 
nekateri so bolj mirni, drugi uživajo v tekanju z drugimi psi, 
tretji bi se najraje cel dan crkljali, četrti se radi igrajo z 
igračkami..., tako da se za vsakega posvojitelja najde ustrezen 
hrt. 

Podobno usodo kot hrti imajo na Irskem tudi lurcherji, ki so 
mešanci med hrtom in katero drugo pasmo, v Španiji pa 
podenci. Za oboje velja, da imajo v primerjavi z angleškimi 
in španskimi hrti bolj živahen značaj in potrebujejo nekoliko 
aktivnejše posvojitelje. 

Svoji težki preteklosti in slabim izkušnjam z ljudmi navkljub 
pa premorejo hrti izjemno mero odpuščanja in okrevanja, saj 

Vsako leto je v Španiji skoraj sto 

tisoč mladih španskih hrtov 

obsojenih na kruto smrt. Na 

Irskem pa podobna usoda letno 

doleti na tisoče angleških hrtov. 

Da bi vsaj peščica od njih lahko 

preživela, jim prostovoljno 

društvo Hrtji svet Slovenije 

skuša iskati odgovorne skrbnike 

tudi v Sloveniji. 
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so svojim posvojiteljem zelo predani in kaj hitro začnejo 
uživati novo življenje pravega hišnega ljubljenčka. 

Ker je ekipi Hrtjega sveta zelo pomembno, da prav sleherni hrt 
dobi dober dom ter odgovorne in primerne posvojitelje, vsak 
interes skrbno preverijo s predposvojitvenim razgovorom na 
domu. Šele po obisku se odločijo, kako naprej, in če je 
odločitev pozitivna, se nadaljuje z izbiro karakterno 
ustreznega hrtka.  

 
Slika: Vsako leto se udeležimo sejmov in festivalov, kjer 
javnosti predstavimo naše delo.  

 

Če se zanimate za posvojitev hrta, podenca ali 
lurcherja, si oglejte društveno spletno 

stran www.hrtjisvet.org, kjer lahko pridobite 
še več informacij, in jim pišite na 

info@hrtjisvet.org. 

 

 

 

 

 

 

 

 

KARATE KLUB KOZJANSKO IN 

OBSOTELJE 

 

Karate klub Kozjansko 
in Obsotelje je bil 
ustanovljen leta 1987, kjer 
se je redna vadba z veliko 
entuziazma izvajala vse do 
danes in verjamemo, da 
tudi v prihodnje.  

 

Klub članom nudi obliko vadbe, s katero se razvijajo 
psihofizične sposobnosti, uči samoobvladovanje in 

disciplino, razvija koncentracijo, ravnovesje med telesom in 
umom ter samospoštovanje do samega sebe in sočloveka. 

Klub izvaja vse tri segmente načina vadbe tako, da 
spoznavajo karate kot borilno veščino, šport ali anti-stresno 

rekreacijo. 

 

Člani trenirajo tradicionalni karate stil SHOTOKAN, ki je 
najbolj razširjen stil na svetu. Ta stil poudarja pravilno 
izvedbo tehnik, ki so izdelane do popolnosti.  

Klub je član nacionalne Karate zveze Slovenije (KZS). 
Od leta 2014 pa je tudi član Športne zveze Rogaška 
Slatina. Treningi se odvijajo na štirih lokacijah in sicer: 

 v telovadnici OŠ Kozje;  
 telovadnici Pristava pri Mestinju; 

 športni dvorani II. OŠ Rogaška Slatina-Ratanska vas; 

 OŠ Šmarje pri Jelšah.  

Na leto opravimo več kot 400 ur trenažnega procesa in se kot 
klub na leto udejstvujemo na več kot 50 tekmah, družabnih 
srečanjih in dogodkih. Ti podatki pričajo o velikem 
entuziastičnem delu vseh akterjev v klubu. Klub krasita dobro 
strokovno vodstvo, kar se odraža tudi v samih rezultatih naših 
tekmovalcev.  

Več informacij o klubu lahko dobite tudi na naši spletni strani: 
www.karatekozjansko.si 

 

V septembru na Kozjanskem in Obsotelju 
začenjamo tudi z vpisi vseh starostnih skupin, 

obeh spolov! 

 

 

 

 

 

 

KARATE KLUB KOZJANSKO IN OBSOTELJE 

Pod Bellevuejem 15 
3250 Rogaška Slatina 
 
e-mail: karate.kozjansko@gmail.com 
spletna stran: www.karatekozjansko.si 
Facebook: Karate Klub Kozjansko in Obsotelje 

http://www.hrtjisvet.org/
mailto:info@hrtjisvet.org
http://www.karatekozjansko.si/
mailto:karate.kozjansko@gmail.com
http://www.karatekozjansko.si/
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KMN OLIMP CELJE  

KLUB MALEGA NOGOMETA OLIMP 
CELJE 
Opekarniška cesta 12e 
3000 Celje  
kmnolimpcelje@gmail.com  

 

 

 

Iz preproste želje, kot je igranje in populariziranje malega 
nogometa (futsala), je zraslo športno društvo KMN OLIMP 
CELJE. Društvo, ki  želi ponuditi alternativo velikemu 
nogometu, je bilo ustanovljeno leta 2010.  

Filozofija kluba temelji na 
miselnosti, da pridno 
treniranje obrodi sadove in 
pripomore k razvoju delovnih 
navad in pozitivnih vedenjskih 
vzorcev, ki pridejo prav tudi 
izven igrišča.  

Ustanovitelj/predsednik in 
trener Marko Hlevnjak je v 
malem nogometu videl 
priložnost in izziv, ki so ga 
mladi iz Celja hitro sprejeli. 
Redni treningi, turnirji in 
prijateljske tekme so nas 
pripeljala vse do mladinske 
državne lige v futsalu, kjer 

smo se kljub »majhnosti« kluba postavili ob bok in parirali 
velikim in že znanim klubom malega nogometa. Iz porazov se 
učimo in jih vidimo kot priložnosti za izboljšanje. Pridno 
strmimo k novim ciljem in izzivom. 

Slika: KMN OLIMP Celje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NAŠ CILJ JE… 

 

 povečati bazo osnovnošolcev, saj želimo da rastejo s 

klubom; 

 mlade navdušiti za mali nogomet; 

 igranje v državni ligi (srednješolci); 

 spodbuditi k zdravemu in aktivnemu preživljanju 

prostega časa. 

 

KAJ PONUJAMO 

 

 Kakovostne strokovne treninge 2krat do 3krat 

tedensko v varnem okolju z licenciranim trenerjem; 

 igranje malega nogometa na turnirjih in ligah (pod 

okriljem NZS); 

 futsal krožek za osnovnošolce.  

 

 

V iskanju novih igralcev (in morda kakšnega 

donatorja) skromno, vendar odločno in z veliko 

srčnosti stopamo novim izzivom naproti. 

 

Greste septembra z nami v novo futsal sezono? 

 
 

 

 

 

mailto:kmnolimpcelje@gmail.com
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SMUČARSKO DRUŠTVO UNIOR 

CELJE 

 

KRATKA ZGODOVINA SMUČANJA NA CELJSKEM 

Začetki smučanja in ustanovitev smučarskega kluba segajo v 
daljnje leto 1922, ko je bil ustanovljen Smučarski klub 
Ojstrica. Okoliški hribi so kmalu privabili širši krog mladih 
ljudi in jih navdušili za smučarski šport. Samo štiri leta 
kasneje, leta 1926, pa so na Celjski koči izpeljali prvi slalom 
v državi. Z odhodom dr. Orožna iz Celja je SK Ojstrica 
preživel svojo pionirsko dobo, nato pa je smučarski odsek 
ponovno zaživel v Slovenskem planinskem društvu 
Celje, ki pa je imelo množično osnovo v sokolskih društvih. 
Nekoliko kasneje so smučarski odsek ustanovili tudi pri ŠD 
Olimp. 

Leta 1934 so se Celjani udeležili tekmovanja pri Samoboru 
Hrvatskem, ki je potekalo med reprezentancama Zagreba in 
Celja, naslednje leto pa so Celjani organizirali tekmovanje na 
Golteh. Ta srečanja se vršijo vsako leto in tako je letos na 
Sljemenu potekalo že 83. tekmovanje med mestoma 
Celje in Zagreb. Prekinila jih je le doba okupacijskih let. 

Januarja 1941 so bili s pomočjo časopisa Slovenski 
smučar pozvani vsi smučarji, da se udeležijo prvega 
»smučarskega izleta« v Celju, ki ga je organizirala Slovenska 
zimsko-športna zveza, in s tem potrdijo svojo narodno 
zavest. To je bila ena največjih zimsko-športnih prireditev v 
državi. 

Leta 1947 je bilo Celje prizorišče prvega nočnega slaloma 
na Rajterjevem hribu, s ciljem v mestnem parku. Kasneje 
so celjski smučarji na področju tekmovalnega smučanja 
nadaljevali svetlo tradicijo predhodnih smučarskih 
organizacij pod okriljem SD Izletnik, na rekreativnem 
področju pa tudi v drugih športnih organizacijah. 

Od leta 1986 dalje se klub imenuje Smučarsko društvo 
Unior Celje, v katerem je zraslo veliko uspešnih smučarjev, 
s katerimi se klub lahko vseskozi ponaša. Omeniti velja tudi 
to, da sta med letoma 1988 in 1991 pri klubu trenirala tudi 
Janica in Ivica Kostelić. Nekateri so kasneje ostali v tem 
športu in še danes delajo na tem področju kot trenerji, 
serviserji ali pa so kako drugače vpeti v klub. 

TISTI, KI SO PRIPEVALI NAJVEČ… 

 Cena Jovan 

Dolgoletni trener v SD UNC, 
nato ga je pot ponesla na 
Hrvaško, kjer je bil trener Ivice 
Kostelič-a, ki je pod njegovo 
taktirko osvojil več zmag v 
Svetovnem pokalu, ter številne 
druge vrhunske rezultate, med 
njimi tudi srebro v kombinaciji 
na ZOI 2006. Kasneje delal kot 
trener v slovenski moški 
reprezentanci za tehnične 
discipline, sedaj pa odgovorni 
trener Ule Stelle Podrepšek. 

 

 

 

 

 Grega Koštomaj 

Dolgoletni trener v 

domačem klubu, nato 

pa je pot nadaljeval 

po drugih slovenskih 

klubih. Leta 2004 je 

začel z delom v 

slovenski ženski C 

reprezentanci, leta 

2010 presedlal v bolgarsko reprezentanco, zadnje tri sezone pa 

je glavni trener v štabu Ilke Štuhec, ki je letos osvojila dva mala 

kristalna globusa in naslov svetovne prvakinje v kraljevi 

disciplini. 

 

 Grega Marguč 

Dolga leta zaposlen v SD UNC. 

Najprej kot trener mlajših 

kategorij, nato dolga leta kot 

trener mladinske ekipe, sedaj pa 

tri leta eden od trenerjev v 

slovenski moški C reprezentanci. 

 

 

 

 

 Žiga Rosina 

Svojo pot je začel v SD 

UNC, kot tekmovalec, 

sedaj nadaljuje, kot 

serviser. Od leta 2002 do 

2010 je delal v slovenski 

reprezentanci, nato štiri 

leta v hrvaški, od leta 

2014 do 2017 je 

sodeloval z Rusi, sedaj 

pa uspešno servisira smuči najboljšim Švedskim smučarjem. 

 

 Mišel Žerak 

Začetke njegove športne poti je 

zaznamoval ravno takratni trener SD 

UNC, Grega Koštomaj, vendar pa 

čeprav so se njune poti razšle, je bil 

Mišel do predlanske sezone član 

slovenske moške reprezentance in se 

redno udeleževal tekem svetovnega 

pokala. Po končani športni karieri se 

je Slovenski smučarski zvezi 

priključil, kot eden tistih, ki skrbi za 

dobre rezultate in hitre smuči naših 

smučarjev. 
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 Bernard Vajdić 

Dolgoletni član slovenske moške 

reprezentance za svetovni pokal, z 

kar nekaj vrhunskimi uvrstitvami, 

sedaj pa predsednik SD UNC. 

 

 

 

 

TRENUTNO NAJUSPEŠNEJŠI TEKMOVALCI SD 
UNIOR CELJA 

 Martin Čater  

Svojo športno pot je začel v SD 

UNC, katerega član je še danes. 

Pri svojih dvajsetih letih, je 

marca 2013 debitiral v 

svetovnem pokalu, prvo 

uvrstitev med dobitnike točk, 

pa je dosegel januarja 2014 na 

smuku v Wengen-u, le nekaj 

dni kasneje pa je točke osvojil še 

na kombinaciji v Kitzbuhlu. 

Prvič se je v deseterico uvrstil 

januarja 2017, na Wengenski 

kombinaciji, kjer je dosegel 9. 

mesto, februarja pa je na 

superveleslalomu, v Švedskem 

Kvitfjellu, z 6. mestom dosegel do sedaj najboljšo uvrstitev. 

Letošnjo sezono je zaključil, kot absolutno najhitrejši 

Slovenec, saj si je privozil dva naslova državnega prvaka, v 

obeh hitrih disciplinah. 

 Saša Brezovnik  

Njen glavni trener in človek, 

ki jo je spremljal praktično 

skozi vse otroške kategorije 

in vse do vstopa v žensko 

reprezentanco, je bil trener 

SD UNC, Grega Marguč. 

Saša je članica ženske B-

reprezentance in ekipe za 

evropski pokal. V svetovnem 

pokalu je debitirala februarja 

2014, leta 2016 pa je na 

ekipni tekmi postala mladinska svetovna prvakinja, v 

kombinaciji pa osvojila bronasto odličje. V letošnji sezoni je 

tako kot Čater tudi Saša postala državna prvakinja v 

superveleslalomu. 

 

 Ula Stella Podrepšek 

V otroških letih je menjala več 

uspešnih trenerjev in se vseskozi 

uvrščala v sam vrh – na državni 

in mednarodni ravni. Letošnjo 

sezono se je vrnila po hudi 

poškodbi kolena, njen glavi 

trener pa je postal vrhunski Cena 

Jovan. Dvojec je maksimalno 

usklajen in tako jima je že letos 

uspel preboj med najboljše. Ula 

Stella Podrepšek je v svoji 

debitantski dezoni v kategoriji 

FIS naninzala kar nekaj vrhunskih rezultatov in se večkrat 

uvrstila tudi na oder za zmagovalke. 

 

V mlajših kategorijah, ki trenirajo pod vodstvom Gašperja 

Webra, se klub ponaša še z dvema reprezentantoma. Pri 

deklicah sta najuspešnejši Anja Oplotnik in Ajda Pižorn, 

pri dečkih pa Matic Tovornik. 

V klubu se zelo dobro zavedamo, da tekmovalne kategorije ne 

uspevajo brez prave osnove, zato je sestavni del in eden 

najpomembnejših členov ALPSKA ŠOLA, kjer se otroci od 

tretjega leta dalje pod vodstvom strokovno usposobljenega 

kadra enkrat tedensko na zabaven način in skozi igro učijo 

osnov smučanja, od sedmega leta dalje pa lahko na željo 

staršev prestopijo v predtekmovalno skupino, ki ima treninge 

dvakrat tedensko, otroci pa, še vedno skozi igro, že spoznavajo 

tekmovalno plat tega prelepega športa. Enkrat mesečno se 

pridružijo na treningu cicibanski ekipi, udeležijo pa se tudi 

tekmovanj, kot so Pokal alpskih šol, Lisička, Pokal 

Krvavca itd., skratka tekmovanj, primernih za njihovo 

starostno kategorijo. 

V sklopu Alpske šole vsako leto organiziramo tudi smučarske 

tečaje v času zimskih počitnic, v drugih letnih časih pa se nam 

lahko pridružite na tečajih rolanja, poletnih športnih taborih 

ipd. 

 

Vljudno vas vabimo, da nas obiščete na Facebook strani 

Alpska Šola – Smučarsko društvo Unior Celje, kjer 

redno objavljamo vse prihajajoče aktivnosti in vas 

obveščamo o dogodkih, ki so se že zgodili. 

 

V mesecu avgustu bomo organizirali štiri POLETNE 

ŠPORTNE TABORE. Namenjeni so otrokom od šestega do 

štirinajstega leta starosti, potekajo vsak dan, od ponedeljka do 

petka od 7. ure zjutraj do 16. ure, ko odpeljete otroka domov 
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na zaslužen počitek, saj bo skozi ves dan kar najbolj aktiven na 

športnem in tudi ustvarjalnem področju.  

Več o taboru izveste 

 na Facebook strani (Alpska Šola – Smučarsko 

društvo Unior Celje),  

 na telefonski številki (041 552 875 – Dita) ali  

 na e-mailu: judita.korosec@gmail.com.  

 

ŠPORTNO DRUŠTVO 

KONJENIŠKI CENTER CELJE 

Konjeniški center Celje 

velja za najsodobnejši 

tovrstni center v 

Sloveniji in Adriatic 

regiji. Center obsega 

46 boksov za konje, 

veliko zunanje in 

notranje jahališče, 

ki predstavlja največje 

jahališče v Sloveniji. V neposredni bližini centra je postavljena 

tudi sprehajalna naprava za šest konj. V sklopu 

infrastrukture centra pa je na voljo tudi svetla in sodobno 

opremljena restavracija, garderobni in pisarniški 

prostori.  

Konjeniški center predstavlja ključnega organizatorja 

mednarodnih in nacionalnih tekmovanj v preskakovanju ovir 

v Sloveniji, saj se je v šestih letih delovanja zvrstilo že preko 

56 tridnevnih nacionalnih tekmovanj in več kot 10 

mednarodnih štiridnevnih tekmovanj najvišjega ranga.  

 

 

 

 

 

 

Privlačno destinacijo na obrobju knežjega mesta, Celje tekom 

leta obišče skupno preko 20.000 ljudi. V sklopu svoje 

ponudbe se Center lahko pohvali z dobro geografsko 

lokacijo in visoko dostopnostjo, idilično naravo v 

okolici, velikim parkiriščem, otroškim igriščem, 

ameriškimi miniaturnimi konji ter otroškim 

programom, ki se odvija tekom celega leta.  

 

 

 

 

 

 

Konjeniški center Celje odlikuje tudi odlična domača 

jahalna šola, kjer nudijo začetne in nadaljevalne tečaje 

jahanja, omogočajo pa tudi treninge športnega konjeništva in 

pridobivanje tekmovalnih licenc. ŠD Konjeniški center Celje, 

se lahko pohvali tudi z Državno prvakinjo v 

preskakovanju ovir s konji za leto 2017 v članski 

konkurenci, Tajdo Bosio. 

 

2. in 3. septembra 2017 Konjeniški center Celje 

vabi na dneve odprtih vrat, kjer bodo lahko 

obiskovalci dodobra spoznali svet 

konjeništva, se vozili s kočijo in jahali konje. 

 

mailto:judita.korosec@gmail.com
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TAEKWONDO KLUB – RED 

POWER 

 

Red Power – kjer  trenirajo najboljši, in se pri 

tem še zabavajo 

 

Le redko kje je mogoče trenirati z najboljšimi. V štajerskem 
klubu Red Power vadijo tisti, ki so že posegli po olimpijskih in 
svetovnih odličjih. Kljub temu pa na treningih ne manjka 
sproščenega vzdušja in smeha – v klubu Red Power se spletejo 
prijateljstva, ki ostanejo za vedno.  

Marsikdo je v tem klubu naredil svoje prve korake v tem 
plemenitem športu korejskih korenin, in nič nenavadnega ni, 
da še vedno trenirajo ali pa treninge vodijo tisti, ki so se od 
šolskih klopi poslovili že davno. Tudi stereotip, da gre za 
moški šport odpade, saj tukaj vadijo številna dekleta.  

 

Taekwondo je izjemno popularen šport, v Svetovno 
taekwondo zvezo je namreč vključenih kar 206 držav. Gre 

za atraktivno borilno veščino, sestavljeno iz borb, pri 
katerih smo v celoti zaščiteni, pa tudi tehnike in 

samoobrambe, zato je veščina še kako uporabna. 

 

 

 

 

Red power je klub s tradicijo – njegov ustanovitelj in glavni 
trener Kristijan Kovačič ga je namreč odprl že leta 1997, 
danes pa ima ta svoje prostore v Mariboru in Slovenskih 
Konjicah ter Slovenski Bistrici. V klubu se je kalila 
mednarodna sodnica Jasna Golubič, pa vrhunska 
tekmovalka Nuša Rajher in Ivan Trajković, ki se lahko 
letos že pohvali z bronasto medaljo s svetovnega prvenstva v 
Južni Koreji.  

Še posebej pa smo v klubu ponosni na najmlajše člane, ki šele 
vstopajo v svet te korejske borilne veščine, pri tem pa se 
zabavajo, spoznajo nove prijatelje, ter se priučijo reda in 
discipline.  

 

 
 
TKD Red Power – KONTAKT 
 
tel. št.: 040 149 104 
e-mail: tkdredpower@gmail.com 
spletna stran: http://www.tkdredpower.si 
Facebook: Tkd RedPower 
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TURISTIČNO KULTURNO 

DRUŠTVO GLOBOČE 

Naše društvo deluje že od l. 2002 in se je v teh 15. letih 
nabralo že kar lep kupček prireditev in raznih dogodkov. Kot 
že samo ime pove, delujemo na področju kulture in turizma.  

V okviru društva delujeta dve glasbeni skupini:   

 Joškova banda na 
izviren način muzicira stare 
viže iz zakladnice ljudske 
glasbe, prav tako pa 
skupina 
 

 Kitarakon posega v 
zakladnico naše bogate 
ljudske glasbe in izvaja 
glasbo s pomočjo kitar, 
kontrabasa in troglasnega 
petja odličnih pevk.  

 

 

Obe glasbeni skupini sta zanimivi za poslušalce, zato ni čudno, 
da sta nastopali že tudi izven Slovenije, v Srbiji, Hrvaškem, 
Avstriji in kar 6 krat na Češkem.  

Naše društvo je izrazito povezano s Čehi. Zakaj? Sedež našega 
društva je v Globočah pri Vojniku, kjer ima predsednik 
našega društva Jože Žlaus svojo galerijo Piros, v kateri je 
postavljena zbirka knjig, slik in ostalega materiala o češki 
pisateljici in pravljičarki Boženi Nemcovi in ostalih čeških 
pisateljev in pesnikov.  

 

 

 

 

 

 

 

To je največja zbirka češke literature v Sloveniji, zato je 
zanimiva tudi za študente češčine – bohemistike na Univerzi 
v Ljubljani. Prav ti študenti so večkrat gosti galerije in si 
bogato zbirko z zanimanjem pogledajo. Seveda so na zbirko 
ponosni na Veleposlaništvu Češke v Ljubljani, zato sta si 
zbirko ogledala bivši veleposlanik Dr. Petr Voznica in 
sedanja veleposlanica Vera Zemanova. V dogovarjanju je 
tudi, da bo v Globočah sedež na novo aktiviranega slovensko-
češkega prijateljstva. Vemo pa, da bratska naroda povezujejo 
že dolgoletne prijateljske povezave, od Barbare Celjske pa vse 
do slov. študentov in kulturnikov, ki so študirali v Pragi ali 
čeških kulturnikov, ki so živeli in delovali v Sloveniji. 

 

V našem društvu se dogaja tudi marsikaj na področju 
likovnega ustvarjanja in razstav. Tudi na tem področju je 
gonilna sila predsednik Jože Žlaus, ki je tudi slikar – grafik in 
eden od nosilcev projekta obujanja spomina na Vojničanko 
Dorotejo Hauser mojstrico škarjerezov – silhuet, to je 
miniaturne umetnosti, ki je bila zelo popularna v zač. 20. 
stoletja. V Žlausovi zbirki so originali umetnice in njegove 
grafike narejene po njenih motivih. V Vojniku zato nastaja 
galerija na prostem, saj je kar nekaj motivov Doroteje Hauser 
poslikanih na pročelju garaž in škarp in s tem je Vojnik 
pridobil nekaj novega tudi v turističnem smislu. 

 

 

Smo verjetno najmanjše društvo v občini Vojnik, zato pa 

toliko bolj aktivni v kulturnem in turističnem utripu naše 

občine. Zato vabljeni v Galerijo Piros v Globočah, kjer vam 

lahko predstavimo naše delo.  

Potrebna je samo predhodna najava na tel. št.: 041 705 

678 (Jelka),  031 798 380 (Jože) ali email: joze.zlaus@t-

1.si 
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Trg mladosti 6, Velenje 

Društvo NOVUS deluje z namenom razvijanja človeških 

virov in socialnih programov. V društvu izvajamo različne 

programe in projekte, med njimi kakovosten in lokalno 

pomenljiv program Center za družine Harmonija, 

katerega namen je delovati preventivno na področju družine. 

Program družinskega centra se aktivno izvaja že od leta 

2008. V letih 2017 - 2020 je sofinanciram s strani Ministrstva 

za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Mestne 

občine Velenje in Občine Šmartno ob Paki, zato so vse 

aktivnosti centra za uporabnike brezplačne. 

 

 

V Centru za družine Harmonija se posvečamo vsakemu članu 

družine posebej. Nudimo pester počitniški program za 

otroke (razne počitniške aktivnosti - skupinske in 

teambuilding igre, igre z žogo, na prostem in v učilnici, 

ustvarjalne in računalniške delavnice), organiziramo 

občasno varstvo otrok, izvajamo delavnice, ki krepijo 

odzivno in senzibilno starševstvo ter nudimo 

aktivnosti s področja zdravega življenjskega sloga 

(delavnice, skupine za samopomoč, nudenje strokovne 

pomoči in podpore). 

 

 
NEFORMALNO DRUŽENJE 
 

Neformalno druženje zagotavljamo v prostorih Centra za 

družino Harmonija od ponedeljka do petka, od 7:30 do 

17:00 ure. V času neformalnega druženja nudimo prostor 

in ambient za prijetno skupno preživljanje prostega 

časa družin.  

 

Obiskovalci centra lahko igrajo družabne igre, gledajo 

filme/risanke/dokumentarce z uporabo računalnika in 

projektorja, uporabljajo računalnike z dostopom do interneta, 

se pogovarjajo in prijetno družijo z ostalimi uporabniki. 

Obiskovalce centra redno informiramo tudi o drugih 

aktualnih dogodkih, delavnicah in aktivnostih, ki potekajo v 

centru. 

 

Slika: Aktivno preživljanje prostega časa  

 

 

VSEBINE NAMENJENE RAZVIJANJU 
ODZIVNEGA IN SENZIBILNEGA 
STARŠEVSTVA 

Izobraževalne delavnice/predavanja: 

Pozitivna vzgoja in starševstvo, ABC odzivnega in senzibilnega 

starševstva, Aktivno in odgovorno starševstvo, Kako razumeti 

otroka-mladostnika, Kako otroka vzgajati v IKT družbi, 

Asertivna komunikacija v družini, Reševanje konfliktov z 

najstnikom, OMG starševstvo ipd.. Predavanja potekajo vsaj 

enkrat mesečno po dve uri.  

 
 

Slika: OMG starševstvo 

 

Pogovorne delavnice:   

Obravnavane so naslednje teme: kaj pomeni biti starš, katera 

čustva, občutke, spomine, strahove v nas prebujajo otroci, 

kako se odzvati na izsiljevanje otrok, kakšno je bilo moje 

otroštvo, kaj mi je ostalo lepega in kaj me obremenjuje, kaj 

pomeni biti mama in kaj pomeni biti oče, kaj pomeni pomaga 

v stiski, zakaj smo pri postavljanju meja tako negotovi in zakaj 

nas otroci ne ubogajo na besedo. Pogovorne delavnice se 

izvajajo enkrat do dvakrat mesečno po dve uri. 
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Praktične delavnice – Treningi starševstva: 

S Treningi starševstva starši razvijajo veščine pozitivnega 

starševstva. Kratkemu uvodnemu predavanju sledijo treningi, 

s katerimi starši skozi izkustveno delo, igre vlog, 

samorefleksijo, izmenjavo mnenj in izkušenj ter reševanjem 

dejanskih ali simuliranih problemov razvijajo veščine 

pozitivnega starševstva. 

 
 

Slika: Treningi starševstva 

 
 

IZVAJANJE POČITNIŠKIH AKTIVNOSTI 

ZA OTROKE IN ORGANIZIRANO 

OBČASNO VARSTVO OTROK 

V času šolskih počitnic organiziramo program aktivnega 

preživljanja počitnic (družabne, socialne in gibalne igre, 

teambuilding igre, ustvarjalne in računalniške delavnice). 

Počitniški program izvajamo na prostem (park ob velenjski 

promenadi in reki Paki) in v notranjih prostorih centra, v 

moderno opremljenih učilnicah z raznimi igrami, igrali in IKT 

opremo. 

 
 
Slika: Aktivne poletne počitnice za otroke 2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

VSEBINE IN AKTIVNOSTI S PODROČJA 
ZDRAVEGA ŽIVLJENJSKEGA SLOGA 

V sklopu teh vsebin organiziramo naslednje aktivnosti: 
 
 Delavnice informiranja in osveščanja o zdravem 

življenjskega slogu in zdravem načinu prehranjevanja ter 
njihovem vplivu na naše zdravje. 

 Delavnice o različnih oblikah gibanja za ohranjanje in 
vzdrževanje telesne aktivnosti in spodbujanje gibalnega 
razvoja otrok in mladine (joga, joga za otroke in družine, 
različne vadbe, igre z 
žogo, igre v zaprtih 
prostorih, igre na 
prostem…). 

 Delavnice informiranja 
zmanjševanja oziroma 
preprečevanja vplivov 
negativnih dejavnikov kot 
so stres, nekvalitetno preživljanje prostega časa 
(pretirana uporaba IKT tehnologij, uporaba IKT 
tehnologij pri otrocih, spalne navade …). 

 Delavnice informiranja in osveščanja o pripravi zdravih 
obrokov. 

 Nudenje pomoči in podpore (informiranje, usmerjanje, 
svetovanje, motivacija) posameznikom in družinam o 
prehranjevanju brez glutena in različnih alergijah. 

 Delavnice priprave 
zdravih napitkov 
oziroma zdravih 
obrokov za otroke, 
mladino in družine. 

 Nudenje svetovanj o 
zdravem načinu 
prehranjevanja v obliki skupin za samopomoč.  

 
 

  Z veseljem vas pričakujemo! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KONTAKT: 

www.drustvo-novus.com 
 

Facebook: Društvo NOVUS 
 

05 908 14 90 
 

sandra.bera@drustvo-novus.com 
 

http://www.drustvo-novus.com/
mailto:sandra.bera@drustvo-novus.com
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VARNA HIŠA 

Projekt Varna hiša je 

namenjen ženskam in 

njihovim otrokom, ki v 

odnosu (zakonu, izven 

zakonski skupnosti, 

družini) doživljajo 

kakršnokoli obliko 

nasilja (fizično, 

psihično, spolno, 

ekonomsko). 

 

Glavne aktivnosti  pri delu z žrtvijo v varni hiši so: 

-  namestitev, varnost, anonimnost : 

 žrtev nasilja pokliče na telefonsko številko VH   

 dogovor za uvodni razgovor pred sprejemom 
(lokacija zunaj VH, čim bolj natančno 
predstavljeno delovanje programa, pravila, 
pravice in obveznosti stanovalk, način dela… ) 

 sprejem (namestitev, preskrba, spoznavanje, 
podpis pogodbe o bivanju ter dogovora o 
sodelovanju) 

 - ureditev ekonomske neodvisnosti 

 pri ženskah brez dohodkov  za zadovoljitev 
osnovnih materialnih potreb skrbi VH (hrana, 
obleka…) 

 ženske brez dohodkov ne plačujejo prispevka 
stanovalk, dokler ne pridobijo kakršnegakoli 
prejemka 

 informiranje o možnostih pridobitve DSP, 
preusmeritev otroških dodatkov, pomoč in 
podpora pri vlogah, (sodelovanje z matičnim 
centrom za socialno delo , Zavodom za 
zaposlovanje…)       

  

- svetovanje, pomoč in podporo 

 individualno svetovanje (redni svetovalni 
razgovori stanovalke s svojo svetovalko) 

 skupinsko svetovanje (skupinske delavnice: 
trening socialnih veščin, vzpodbujanje 
samozavesti, postavljanje meja, sproščanje, 
komunikacija…) 

- pomoč in zagovorništvo v postopkih pred 
zunanjimi institucijami 

 pomoč in podpora pri prešolanju otrok, vpisu v 
vrtec 

 informiranje o možnostih v pravnih postopkih 
(BPP, ločitev, delitev premoženja…) 

 podaja predloga za pregon (informiranje o 
postopkih, možnih posledicah, sodelovanje s PU 
ali PP…) 

 spremstvo , podpora (CSD, tožilstvo, sodišče…) 

- pomoč pri varstvu in vzgoji otrok 

 spodbujanje solidarnosti med stanovalkami 
(varstvo otrok) 

 delo na izboljšanju odnosov z otroki 

 učenje novih, nepoznanih veščin vzgoje 

 učna pomoč otrokom, vzpodbuda materam za 
prevzem njihove vloge 

 svetovalni odnos z otroki 

 kreativne delavnice za otroke 

- pomoč pri reševanju eksistenčnih vprašanj 

 pomoč in podpora pri iskanju službe (delavnice za 
pisanje prošenj, ponudb za delo, učenje pogovorov 
za službo, informiranje, usmerjanje…) 

 pomoč in podpora pri iskanju stanovanja 
(informiranje o pravicah, prijave na razpis, pomoč 
in podpora pred sklepanjem pogodbe…) 

- delo s stanovalko ob odhodu in po njem 

 zadnji svetovalni razgovor, dogovor o nadaljnjem 
sodelovanju 

 svetovalni razgovori po izselitvi – občasno 
vračanje v VH, telefonski razgovori 

 povezovanje s CSD v smeri nadaljnje osebne 
pomoči 

 

 

Mnogim uporabnicam pomeni nastanitev v varni hiši v 
danem trenutku možnost preživetja ali edino rešitev 

njihovega problema. Tako lahko v miru in ob strokovni 
pomoči razmislijo, si opomorejo in si naberejo moči za svoje 

nadaljnje življenje, otrokom pa omogočijo varno in toplo 
zavetje. Z delitvijo življenjskega prostora z osebami, ki 

imajo podobno izkušnjo nasilja, si uporabnice v psihičnem 
smislu pomagajo in podpirajo tudi med seboj. 

 

 

Z lokacijami v Celju, Velenju in Slovenj Gradcu pokrivamo 43 
občin, k nam pa se zatekajo tudi ženske iz drugih delov 
Slovenije. V vseh treh enotah lahko hkrati sprejmemo 14 žensk 
in 22 otrok.  

 

V kolikor potrebujete pomoč ali dodatne informacije, 
nas pokličite: 

03/492 63 56 ali 051/233-894  

ali nas obiščite na spletni strani: varnahisa.si 
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ŠALEŠKI KORONARNI KLUB 
(ŠKK) 

Šaleški  koronarni klub je prostovoljno, dobrodelno, 
humanitarno in nepridobitno združenje koronarnih bolnikov, 
njihovih svojcev ter drugih oseb s težavami srčno žilnih 
obolenj, ki želijo preko organiziranih in strokovno vodenih 
programov nadaljevati vseživljenjsko rehabilitacijo po 
bolezenskem zapletu, spremeniti življenjske navade   in 
odpravljati dejavnike tveganja ter promovirati nove načine, s 
katerimi se krepi telesno in duševno zdravje. Šaleško 
koronarni klub je bil ustanovljen v letu 2007. 

Slika: Ustanovitelji ŠKK 

ŠKK združuje koronarne bolnike, bolnike po zastoju in 
infarktu srca, bolnike z angino pektoris, bolnike po 
premostitveni operaciji ali širitvi koronarnih arterij, bolnike z 
vstavljenimi umetnimi zaklopkami ali srčnim spodbujevalcem 
in bolnike s stabilnim srčnim popuščanjem. Vključujejo se pa 
lahko tudi zdravi posamezniki s povečanimi dejavniki 
tveganja kot so visok krvni tlak, sladkorna bolezen, povišane 
maščobe v krvi itd. Vljudno so vabljeni tudi svojci naših 
članov. 

VIZIJA kluba je zagotoviti organizirane oblike pomoči vsem, 
ki potrebujejo podporo v procesu vseživljenjske rehabilitacije 
po operativnih posegih ali zdravstvenih zapletih, odpravljati 
dejavnike tveganja na področju srčno žilnih bolezni ter 
promovirati zdrave načine življenja.  

Vsako leto organiziramo tudi obnovitveno rehabilitacijo v 
zdraviliščih, izlete, prednovoletno srečanje in strokovna 
predavanja. Sodelujemo tudi pri organizaciji in izvedbi 
različnih akcij ob Svetovnih dnevih zdravja. 

POSLANSTVO  kluba je v prizadevanju, da koronarni 
bolniki ter osebe z enakimi ali podobnimi težavami lažje 
premagujejo posledice koronarne bolezni, nadaljujejo s 
programom strokovno vodene redne telesne vadbe, si 
medsebojno pomagajo zlasti preko skupinskih oblik druženja, 

pohodništva in strokovnih predavanj ter tako kljub bolezni 
ohranjajo pričakovano kvaliteto življenja.  

NEPOSREDNI CILJI klubskega delovanja pa so: preprečiti 
slabšanje zdravstvenega stanja, znižati stopnjo obolevnosti, 
obvladovati dejavnike tveganja, zmanjšati število ponovnih 
hospitalizacij, zmanjšati porabo zdravil, podaljšati aktivno 
življenjsko dobo in izboljšati kvaliteto življenja.  

Zelo ponosni smo na projekt: »NABAVA 
URGENTNEGA ULTRAZVOKA (UZ)«: DOBRODELNI 
KONCERT smo imeli, v nedeljo, 17.2.2013, ob 17.00 uri, v 
Večnamenski dvorani v Vinski Gori pri Velenju. S pomočjo 
Odbora za pomoč občankam in občanom MOV in  Mestne 
občine Velenje, ter dobrih ljudi nam je uspelo kupiti 
URGENTNI UZ za Urgentno službo Zdravstvenega doma 
Velenje, ki je že pomagal rešiti kar nekaj dragocenih življenj. 

Slika: Predaja urgentnega UZ 

Letos obeležujemo deset let delovanja. Sedaj smo tukaj in 

skušamo  čim več narediti za člane - bolnike našega društva in 

celo Šaleško dolino z okolico. Pokrivamo vse tri občine: 

Mestna občina Velenje, Šmartno ob Paki in Šoštanj in 

vso starostno populacijo v naši dolini. 

Slika: Pohod v Pako 

Najbolj prepoznaven  program šaleško koronarnega kluba  je  
skupinska VSEŽIVLJENJSKA REHABILITACIJSKA 
VADBA, ki jo izvajamo v skladu s smernicami slovenske 
kardiološke stroke. Vadba poteka pod vodstvom 
usposobljenih vaditeljic. Pred vsako vadbeno enoto imajo 
članice in člani možnost merjenja vrednosti krvnega tlaka, 
med vadbo pa izvedemo še samomeritev srčnega utripa. 
Rehabilitacijsko vadbo izvajamo od jeseni do spomladi, v 
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poletnih mesecih pa  izvajamo poletno vadbo ob Velenjskem 
jezeru in GIO vaje.  

Šaleško koronarni klub  organizira razna strokovna 
predavanja, sodeluje pri organizaciji in izvedbi akcij ob 
svetovnih dnevih zdravja ter organizira obnovitveno 
rehabilitacijo v zdraviliščih. 

Vseživljenjska rehabilitacija koronarnih bolnikov 

(VRKB) – članov Šaleškega koronarnega kluba 

VRKB predstavlja pomembno prispevek k ohranjanju zdravja, 

predvsem pri starejši generaciji srčnih bolnikov. Velikokrat se 

izkaže, da je to za marsikoga edina oblika vadbe, ki se je 

udeležuje, zato skrbimo za redno izobraževanje naših 

vaditeljev ter izvajamo vadbo na najvišji strokovni ravni. S 

programom VRKB skrbimo za ohranjanje telesne zmogljivosti 

in zdravja srčnih bolnikov.  

V ŠKK je trenutno 294 članov, od tega se rehabilitacije redno 

ali občasno udeležuje 112 bolnikov. Nove člane vabimo k 

včlanitvi neposredno preko napotitve osebnega zdravnika 

oziroma kardiologa in posredno preko člankov v Našem Času, 

povabil na predavanja, ki jih objavljamo na VTV-ju, oglasni 

deski v Zdravstvenem domu Velenje, na spletu, koledarju 

prireditev Festivala Velenje ter na naši in občinski strani na 

Facebooku. V program uspevamo vključevati srčne bolnike in 

tako širiti zavest o zdravju srca in ožilja ter jih omogočati 

vseživljenjsko rehabilitacijo.  

Slika: Koronarna vadba 

Iz leta v leto širimo svojo prepoznavnost z objavami v medijih 

in zato upamo, da bomo k včlanitvi vzpodbudili tiste, kateri 

nas še ne poznajo ali pa nimajo dovolj poguma, da bi se nam 

pridružili. V letošnjem letu smo včlanili 36 novih bolnikov, 

smo jih pa tudi nekaj izgubili zaradi osebnih razlogov, 

bolezni in smrti. Ob vseh 294 članov, je 220 oseb stanujočih 

v MOV. 

 

Vseživljenjske rehabilitacije se udeležuje 112 oseb, od tega 

stanujočih v MOV 85. Vseživljenjsko rehabilitacijo izvajamo 

v osmih vadbenih skupinah: 5 skupin v MOV, 1 skupina v 

Topolšici, 1 skupina v Šmartnem ob Paki in 1 skupina v 

Vinski Gori. Vadbeno skupino sestavlja do 15 vadečih. Vodi 

jo usposobljena vaditeljica z opravljenim strokovnim 

izobraževanjem. Vadba traja eno polno uro. Pred vadbo 

vodja skupine izmeri krvni tlak in srčni utrip ter zbere 

podpise za evidenco prisotnosti. Vodja skupine je odgovoren 

tudi za pripravo telovadnice pred vadbo in jo tudi pospravi 

po končani vadbi. Med vadbo vaditeljica spremlja vadeče in 

jim po zmožnostih prilagaja vaje. Naloga vaditeljice je tudi 

skrb za dobro počutje bolnikov in kadar opazi slabše počutje 

pri bolniku, zanj po potrebi prekine vadbo. Izvajanje VRKB 

je vezano na šolsko leto, s pričetkom septembra in 

zaključkom ob koncu junija. Nekatere vadbene skupine 

izvajajo vadbo tudi v poletnih mesecih (vadba G-I-O in 

aerobna vadba). 
 

 

 
Slika: GIO vaje s Petro 

 

Število prostovoljcev, ki so bili vključeni v predlog 

 
AKTIVNOST IME IN 

PRIIMEK 

PROSTOVOL

JCA 

NALOGE, OPRAVILA 

Vodja vadbene skupine Dragica 

Gorogranc 

Priprava prostora za vadbo, merjenje 

krvnega tlaka  vadečim, popis vadečih, 

pospravljanje vadbenega prostora po 

vadbi 

Vodja vadbene skupine Jožica 

Podlesnik 

Priprava prostora za vadbo, merjenje 

krvnega tlaka  vadečim, popis vadečih, 

pospravljanje vadbenega prostora po 

vadbi 

Vodja vadbene skupine Ivanka Meža Priprava prostora za vadbo, merjenje 

krvnega tlaka  vadečim, popis vadečih, 

pospravljanje vadbenega prostora po 

vadbi 

Vodja vadbene skupine Ivana Meža Priprava prostora za vadbo, merjenje 

krvnega tlaka  vadečim, popis vadečih, 

pospravljanje vadbenega prostora po 

vadbi 

Vodja vadbene skupine Vesna 

Markoja 

Priprava prostora za vadbo, merjenje 

krvnega tlaka  vadečim, popis vadečih, 

pospravljanje vadbenega prostora po 

vadbi 

Vodja vadbene skupine Marija 

Lesnjak 

Priprava prostora za vadbo, merjenje 

krvnega tlaka  vadečim, popis vadečih, 

pospravljanje vadbenega prostora po 

vadbi 

Informiranje članov Bojan 

Holešek 

Informiranje vadečih o dogodkih 

kluba, zbiranje sredstev za vadbo 
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Vodja vadbene skupine Majda 

Glinšek 

Priprava prostora za vadbo, merjenje 

krvnega tlaka  vadečim, popis vadečih, 

pospravljanje vadbenega prostora po 

vadbi 

Informiranje članov Sonja 

Šalamon 

Priprava vabil, tiskanje in pošiljanje 

obvestil, SMS obveščanje, oblikovanje 

klubskega časopisa 

Koordinacija in vodenje Erika Berlak Koordiniranje vaditeljic in vodij 

skupin, vodenje društva 

 

 

 

 
Slika: Joga v Laškem 

 

V MOV živi precej koronarnih bolnikov, katerim priporočamo 

vključitev v program vseživljenjske rehabilitacije, zato vedno 

več sodelujemo z zdravniki in zdravstvenimi delavci, ki 

pripomorejo k informiranju bolnikov in njihovih svojcev o 

pomenu  zdravega načina življenja in včlanitve v ŠKK. 

 

Pomen zdravega načina življenja in vseživljenjske 

rehabilitacije naglašamo tudi na strokovnih predavanjih, ki jih 

izvajamo mesečno ter s sodelovanjem na občinskih 

prireditvah, ki so v povezavi z zdravjem.  

 

Iz leta v leto se število bolnikov, ki so vključeni v program 

počasi in  vztrajno zvišuje, s čimer smo zadovoljni. Z MOV 

sodelujemo na prireditvah ob dnevu zdravja in na 

medgeneracijskem festivalu, bi si pa želeli še dodatnega 

sodelovanja v smislu seznanjanja javnosti z našim delovanjem 

oziroma sodelovanjem na prireditvah MOV.  

 

V prihodnjem letu si želimo program razširiti tudi v občino 

Mozirje, saj je ta del Slovenije še vedno bela lisa po 

zastopanosti koronarnih klubov.  

 

Vadbene skupine bomo prilagajali željam bolnikov in še 

naprej ostajali vzorčna skupina v G-I-O vadbi, saj smo eden 

redkih klubov v Sloveniji, ki aktivno sledijo novim znanjem v 

tej vrsti vadbe.  

Ostajamo SRČNI še naprej! 

 

 
 

 
Slika: Vadba v Topolšici 
 
 
 
 
 

 
Naša velika želja je ORGANIZIRATI ŠE KAKŠNO 

VADBENO SKUPINO  in se razširiti v naši Šaleški dolini 
in okolici, ter pomagati čim večjemu številu 

koronarnim bolnikom tudi z vseživljenjsko rehabilitacijo, 
ki je edini in največji pogoj za daljše in lepše življenje 

slehernega koronarnega bolnika in  zato je v ŠKK ravno 
rehabilitacija največjega  pomena. 

 

 

 NOVI ČLANI, VLJUDNO VABLJENI, DA SE NAM 
PRIDRUŽITE! 

Kontakt: 
Erika Berlak, Predsednica Šaleškega koronarnega 

kluba 
E-mail: melita.berlak@gmail.com 

Tel. št.: 051 323 387 
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  RADIOKLUB  S51DSW MOZIRJE 
 

Radioklub Mozirje je bil ustanovljen 1968 v Mozirju, pokriva 

pa celotno območje Zgornje Savinjske doline. Klubske 

prostore imamo v centru  Mozirja, kjer se tudi redno 

srečujemo. Smo edina organizacija s področja tehniške 

kulture v dolini.  

 

V klubu se je izvedlo že preko 20 tečajev v katerem je bilo 

usposobljenih že preko 250 operaterjev. Tečaje organiziramo 

na dve leti in tako skrbimo za promoviranje in podmladek 

našega hobija. Predvsem poizkušamo pridobiti mlajše člane, 

zato pripravljamo predstavitve po osnovnih šolah po dolini, 

kjer učencem pokažemo delovanje in uporabo elektronskih 

naprav, ki so jih v ta namen pripravili člani konstruktorske 

sekcije. Med novimi člani se najdejo tudi družinski člani 

starejših operaterjev. Število članov v klubu se giblje od 60 do 

65. 

 

Slika: Delovno mesto 

 

 

Člani se tradicionalno srečujemo na spomladanskem in jeseni 

na kostanjevem pikniku kjer je vedno lepa udeležba. V 

spomladanskem času se srečamo tudi na letnem zboru članov, 

kjer upravni odbor predstavi delovanje kluba v preteklem 

obdobju.  

 

Člani radiokluba smo aktivni na vseh kratkovalovnih bandih-

valovi prav tako pa tudi na na 6m, 2m in 70cm. Včasih so člani 

bili aktivni tudi na ATV tekmovanjih, nekaj pa je imelo tudi 

packet radio. Svojo humanost smo radioamaterji večkrat 

pokazali v preteklosti, najbolj opazno je bilo to ob poplavah 

leta 1990 ko so odpovedale vse druge vrste zvez in smo s 

pomočjo svoje osebne opreme omogočili komuniciranje z 

odrezanimi področji. Za pomoč je prejel radioklub tudi 

priznanje. Nekaj naših članov se je udeležilo usposabljanja in 

tako pridobili potrdilo za sodelovanje v sistemu ZARE (sistem 

zvez za reševanje) oziroma ARON (aktivnosti radioamaterjev 

ob nesrečah). Sedaj je aktivnost članov poleg ostalega dela 

usmerjena na SOTA področju (javljanje z vrhov planin in 

hribov) in S5 maratonu (mesečno tekmovanje-vzpostavljanje 

zvez med operaterji). 

Naslednje leto praznujemo 50 let od ustanovitve, zaradi tega 

smo letos usmerili svoje moči in antene v aktivne priprave 

klubskega dogajanja znaka S51DSW.  

 

V spomladanskem delu smo preživeli en vikend popolnoma 

radioamatersko. Potekalo je namreč eno izmed dveh največjih 

svetovnih radioamaterskih tekmovanj CQ WPX SSB.  

 

Po veliki želji, da se tekmovanja udeležimo smo hitro našli 

primerno lokacijo, oprema pa je bila standardna in 

preizkušena iz preteklih tekmovanj. 

 

Tekmovanje poteka 48 ur, izmenjuje se raport ter zaporedna 

številka zveze v dnevniku. Tekmovali smo v kategoriji več 

operaterjev, en oddajnik, na vseh frekvenčnih območjih z 

malo močjo (max 100 W). Konči rezultat tekmovanja je bilo 14 

mesto na Svetovni ravni v Evropski konkurenci pa smo zasedli 

prvo mesto. 

 

Slika: Del ekipe po tekmovanju 

 

V soboto, 22.4.17, smo se nekateri člani ekipe za reševanje: 

Miro, Toni, Jaka, Jože, Blaž, Robi in Matevž iz Velenja, 

udeležili letnega usposabljanja ARON. Predavanje je potekalo 

v prostorih izobraževalnega centra za zaščito in reševanje 

Republike Slovenije. Obnovili smo osnove delovanja ARON 

sistema in z njim povezanimi zadevami. 
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V mesecu maju smo imeli nekoliko večje srečanje za naše člane 

kluba, povabili pa smo tudi druge istomišljenike iz drugih 

klubov. Piknika se je udeležil tudi prvi predsednik radiokluba. 

 

Člani kluba sodelujemo tudi z drugimi društvi v dolini, kot so 

PGD Mozirje, s katerim bomo letos obeležili njihovo 

obeležitev 130 letnice. Pri maratonu Savinja so naši člani 

pomagali s svojo opremo pri prenosu informacij med 

kontrolnimi točkami. 

 

Slika: Maraton Savinja
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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 

  

 
 


