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NVO NAREDIJO OGROMNO DOBREGA ZA NAS! 

 

 NVO bistveno vplivajo na razvoj naše družbe; 
 iščejo inovativne rešitve za mnoge družbene 

probleme; 
 ozaveščajo javnost o za družbo pomembnih 

vprašanjih; 
 so ključne pri razvoju socialnega kapitala; 
 prispevajo k neposredni dobrobiti lokalne in 

širše skupnosti; 
 opravljajo splošno koristna dela za vso družbo 

in rešujejo probleme za nas; 
 ponujajo storitve na področjih, kjer jih država 

ne zagotavlja v zadostni meri! 
 
Ker so NVO načeloma neodvisne od države in 
političnih strank ter deloma tudi od tržnih 
zakonitosti, imajo velik potencial, da se lahko hitro, 
jasno in glasno odzovejo in družbene probleme in 
potrebe. 
 
Izkušnje kažejo, da se sploh ne zavedamo, koliko 
dobrega nevladne organizacije storijo za splošno 
dobro, in koliko bi lahko še storile, če bi odkrile svoj 
potencial.  

 
 

Po izkušnjah, mnoge nevladne organizacije v 
sebi nosijo ogromno skritega potenciala. Mi 

smo tu zato, da ga odkrijemo! 
 
 
 
 
 

 
Smo Društvo NOVUS in v partnerstvu z Mladinskim 
centrom Dravinjske doline, so. p.  izvajamo projekt 
»Regionalno stičišče NVO savinjske regije NOVUS«. 
Naložbo financirata Ministrstvo za javno upravo in 
Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. 
 
 
Verjamemo, da so NVO eden izmed temeljnih 
gradnikov pri doseganju družbenega razvoja in 
eden glavnih instrumentov pri doseganju 
aktivnega vključevanja državljanov in državljank v 
javno življenje. Zato investiramo v trdno 
prihodnost NVO. V ta namen imamo vzpostavljen 
odličen team, ki pri delu izhaja iz lastnih izkušenj.  
 

 

 
 

 
 
 
 
 

ČE NAS ŠE NE POZNATE, NAS MORATE SPOZNATI! 

 
  podpirati, povezovati, usposabljati in 

krepiti NVO v savinjski regiji; 
 odkriti njihov potencial in ga uresničiti; 
 ustrezno predstaviti NVO in zagotoviti 

njihovo spoštovanje v lokalni in širši 
skupnosti. 

 

 
je preobraziti NVO v samostojne akterje, ki: 
 
 samozavestno zagovarjajo svoje interese; 
 aktivno zasledujejo svoje cilje in se 
 suvereno zagovarjajo pred regionalnimi, 

lokalnimi in nacionalnimi odločevalci. 
 

Za vse informacije se lahko obrnete na: 
Snježana Lekić 

Vodja regionalnega stičišča NOVUS 
T: 064 237 477 
F: 05 908 14 93 

Spletna stran: www.sticisce-novus.si 
Facebook: Sticisce Novus 

http://www.sticisce-novus.si/
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 Delujemo v kar 31 občinah savinjske regije! 

 
 Imamo tesen stik z regionalnimi in lokalnimi 

odločevalci, zato lažje omogočamo vaše 
navezovanje stikov z njimi. 

 
 Namesto vas zagovarjamo vaše interese pred 

župani. 
 

 Povezujemo vas v mrežo 3.204-ih NVO, znotraj 
katere poteka hitro, dosledno, ažurno in 
kakovostno obveščanje o vseh pomembnih 
informacijah. 

 Pomagamo vam na področjih, kjer še niste 
dosegli vsega, kar bi lahko. 
 

 Omogočamo da poiščete in razvijete svoj 
potencial do polnosti. 

 
 Omogočamo vam stalno nadgradnjo znanja – 

organiziramo strokovna izobraževanja na 
področju zagovorniške, organizacijske in 
strokovne usposobljenosti. 

 
 NVO s potencialom edini v regiji omogočamo 

celostno krepitev na področjih, kjer to najbolj 
potrebujejo. 

 
 Medtem ko razvijate svoj potencial, vam 

prihranimo čas in skrbi, saj namesto vas 
poiščemo vse aktualne informacije o razpisih, 
pozivih, dogodkih, novicah. 

 

 Krepimo vašo pogajalsko moč – z ažurnim in 
kakovostnim pretokom informacij skrbimo, da 
ste vedno korak pred drugimi. 

 
 Poskrbimo, da ne boste nikoli več zamudili 

prijave na razpis. 
 
 Omogočamo vam večjo prepoznavnost. 

 Imamo odličen team osmih zaposlenih, ki pri 
delu izhaja iz lastnih izkušenj. 

 

 Imamo 17-letne izkušnje delovanja. 
 

 Uspešno smo izvedli že preko 40 projektov. 
 
 Povezujemo nevladni sektor v kar 31-ih občinah 

v savinjski regiji. 
 

 Razvijamo potenciale neverjetnih 3.204-ih 
nevladnih organizacij. 

 

 Zastopamo interese kar 2.970-ih društev, 216-ih 
zavodov in 18-ih ustanov! 
 

 K izzivom vedno pristopamo celostno. 
 

 

 
 

IZZIVI REŠITVE

Regionalno 
stičišče 
NOVUS

OBČINE

NVO

MEDIJI

GOSPODARSKI 
SUBJEKTI

JAVNE 
INSTITUCIJE

REGIONALNE 
RAZVOJNE 
AGENCIJE

Za vsak izziv poiščemo za vas najboljšo 

rešitev! 
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STATISTIČNI PODATKI O NVO V SAVINJSKI REGIJI 

 

ŠTEVILO NVO PO OBČINAH 

 Regionalno stičišče NOVUS: 
 povezuje nevladni sektor v kar 31-ih občinah v savinjski regiji; 
 razvija potenciale neverjetnih 3.204-ih nevladnih organizacij; 
 zastopa interese kar 2.970-ih društev, 216-ih zavodov in 18-ih ustanov! 

 
NVO v savinjski regiji v letu 2016 po občinah 

 OBČINA DRUŠTVA ZAVODI USTANOVE SKUPAJ VSEH 
NVO 

1 Občina Braslovče 55 4 0 59 

2 Mestna občina Celje 641 98 3 742 

3 Občina Dobje 16 2 0 18 

4 Občina Dobrna 20 2 0 22 

5 Občina Gornji Grad 31 0 0 31 

6 Občina Kozje 42 6 0 48 

7 Občina Laško 162 3 0 165 

8 Občina Ljubno 39 2 0 41 

9 Občina Luče 25 0 0 25 

10 Občina Mozirje 73 4 2 79 

11 Občina Nazarje 33 2 1 36 

12 Občina Podčetrtek 51 3 1 55 

13 Občina Polzela 52 3 2 57 

14 Občina Prebold 54 2 0 56 

15 Občina Rečica ob Savinji 27 0 0 27 

16 Občina Rogaška Slatina 114 5 2 121 

17 Občina Rogatec 39 0 0 39 

18 Občina Slovenske Konjice 159 15 0 174 

19 Občina Solčava 19 1 0 20 

20 Občina Šentjur 232 9 0 241 

21 Občina Šmarje pri Jelšah 107 2 1 110 

22 Občina Šmartno ob Paki 32 1 0 33 

23 Občina Šoštanj  105 4 0 109 

24 Občina Štore 40 0 0 40 

25 Občina Tabor 19 2 0 21 

26 Mestna občina Velenje 326 25 3 354 

27 Občina  Vitanje  19 0 0 19 

28 Občina Vojnik 78 7 0 85 

29 Občina Vransko 36 3 0 39 

30 Občina Zreče 57 3 0 60 

31 Občina Žalec 267 8 3 278 

 SKUPAJ 2.970 216 18 3.204 

 

 
V letu 2016, je v savinjski regiji delovalo 3.204 NVO. Največje število NVO je imela Mestna občina Celje (742 
NVO), sledila ji je Mestna občina Velenje (354 NVO) in Občina Žalec (278 NVO).  
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Tabela 1: Število NVO glede na pravno-
organizacijsko obliko, prihodki in število zaposlenih. 

Tabela 2: Višina prihodkov NVO v savinjski regiji in 
celotni Sloveniji.  
 

 

Graf 1: Prihodki NVO v savinjski regiji v primerjavi s 
celotno Slovenijo. 
 
Višina prihodkov vseh NVO v savinjski regiji je v letu 
2016 znašala 71.909.225,65 EUR. Od tega prihodki 
društev 51.491.421,65 EUR (71, 6%), zavodov 
20.193.213 EUR (28,1%) in ustanov 224.591 EUR 
(0,3%).  
 
Skupni prihodki NVO v celotni Sloveniji so v letu 
2016 znašali 801.936.978 EUR. Od tega prihodki 
društev 553.827.273 EUR, zavodov 240.797.564 
EUR in ustanov 7.312.141 EUR.   
 
Torej so: 

 prihodki društev v savinjski regiji v letu 
2016 obsegali 9,3% prihodkov vseh 
slovenskih društev; 

 prihodki zavodov v savinjski regiji v letu 
2016 obsegali 8,4% prihodkov vseh 
slovenskih zavodov; 

 prihodki ustanov v savinjski regiji v letu 
2016 obsegali 3,1% prihodkov vseh 
slovenskih ustanov. 

 

Tabela 3: Število in delež NVO v savinjski regiji glede 
na njihovo pravno-organizacijsko obliko. 

Graf 2: Število NVO v savinjski regiji glede na njihovo 
pravno-organizacijsko obliko. 
 
V savinjski regiji je v letu 2016 delovalo 3.204 NVO, 
od tega: 

 2.970 društev (92,7%); 
 216 zavodov (6,7%); 
 18 ustanov (0,6%). 

 

Tabela 4: Število in delež NVO v savinjski regiji v 

primerjavi s celotno Slovenijo v letu 2016. 

Graf 3: Število in delež NVO v savinjski regiji v 

primerjavi s celotno Slovenijo v letu 2016. 

ŠTEVILO NVO GLEDE NA PRAVNO-
ORGANIZACIJSKO OBLIKO, NJIHOVI PRIHODKI 
IN ŠTEVILO ZAPOSLENIH V NVO V SAVINJSKI 

REGIJI V LETU 2016 

ŠTEVILO IN DELEŽ NVO V SAVINJSKI REGIJI 
GLEDE NA NJIHOVO PRAVNO-

ORGANIZACIJSKO OBLIKO 

ŠTEVILO IN DELEŽ NVO V SAVINJSKI REGIJI 
GLEDE NA NJIHOVO PRAVNO-

ORGANIZACIJSKO OBLIKO V PRIMERJAVI S 
CELOTNO SLOVENIJO V LETU 2016 
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V savinjski regiji je leta 2016 delovalo 3.204 
nevladnih organizacij, kar predstavlja 12,1% vseh 
nevladnih organizacij v Republiki Sloveniji.  
 
Od tega je:  

 2.970 oziroma 92,7% društev, kar 
predstavlja 12,7% vseh društev v Republiki 
Sloveniji; 

 216 oziroma 6,7% zavodov, kar predstavlja 
7,2% vseh zavodov v Republiki Sloveniji; 

 18 oziroma 0,6% ustanov, kar predstavlja 
7,8% vseh ustanov v Republiki Sloveniji v 
letu 2016. 

 

Tabela 5: Število zaposlenih v NVO v savinjski regiji 
v letu 2016. 
 

Graf 4: Število zaposlenih v NVO v savinjski regiji v 
letu 2016. 
 
 
NVO v savinjski regiji so skupaj imele v letu 2016 
627,76 zaposlenih, kar je 8,3% zaposlenih v vseh 
slovenskih NVO.  
 
Od tega jih je največ zaposlenih na zavodih (64,5%), 
najmanj pa v ustanovah (0,3%).  
 
V društvih je zaposlenih 35,2% vseh zaposlenih v 
NVO v savinjski regiji.  
 
 
 

Tabela 6: Število zaposlenih v NVO v savinjski regiji v 
primerjavi s celotno Slovenijo v letu 2016. 

Graf 5: Število zaposlenih v NVO v savinjski regiji v 
primerjavi s celotno Slovenijo v letu 2016. 
 
V savinjski regiji je bilo primerjavi s celotno Slovenijo 
v letu 2016  zaposlenih: 

 6,6% vseh slovenskih društev; 
 9,7% vseh slovenskih zavodov; 
 3,9% vseh slovenskih ustanov; 
 8,3% vseh zaposlenih v NVO. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ŠTEVILO ZAPOSLENIH V NVO V SAVINJSKI 

REGIJI GLEDE NA NJIHOVO PRAVNO-

ORGANIZACIJSKO OBLIKO V LETU 2016 

 

ŠTEVILO ZAPOSLENIH V NVO V SAVINJSKI 
REGIJI V PRIMERJAVI S CELOTNO SLOVENIJO V 

LETU 2016 
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VRSTA DRUŠTVA ŠTEVILO VRSTA DRUŠTVA ŠTEVILO VRSTA DRUŠTVA ŠTEVILO 

atletska društva 11 društva za miselne športe 22 društva za varstvo živali 18 

gimnastična društva 
0 druga športna in rekreativna 

društva 
180 

gobarska društva 
8 

košarkaška društva 

36 

gasilska društva 

156 druga društva za gojitev, 
vzrejo ter varstvo živali in 
rastlin 

37 

nogometna društva 59 društva Rdečega križa 8 društva upokojencev 97 
rokometna društva 10 invalidska društva 29 društva veteranov 20 
odbojkarska društva 12 društva prijateljev mladine 37 društva častnikov 7 

hokejska društva 
7 

društva obolelih 
22 mladinska in študentska 

društva 
69 

smučarska društva in 
društva za druge zimske 
športe 

34 
društva za pomoč in 
samopomoč 

62 

druga stanovska društva 

25 

kotalkarska društva in 
društva za umetnostno 
drsanje 

2 

društva Lions in Rotary 

19 
turistična in hortikulturna 
društva 

99 

kolesarska društva 25 druga društva za pomoč ljudem 23 društva kmetic in kmetov 17 
društva avto-moto 
športov 

49 
dramska društva 

33 
strojna združenja 

6 

plavalna društva in 
društva za vaterpolo 

7 
glasbena društva 

216 društva za ohranjanje 
običajev 

26 

veslaška društva 
1 

plesna društva 
33 druga društva za razvoj 

kraja 
37 

društva za druge vodne 
in podvodne športe 

28 
likovna društva 

17 
nacionalna društva 

3 

društva za tenis in 
squash 

35 
literarna društva 

9 
politična društva 

11 

društva za namizni tenis 
7 

filmska društva 
3 društva za varstvo 

človekovih pravic 
2 

badmintonska društva 
2 druga kulturna in umetniška 

društva 
209 društva mednacionalnega 

prijateljstva 
1 

društva za golf 
13 

znanstvenoraziskovalna društva 
5 druga nacionalna in 

politična društva 
2 

kegljaška društva 11 društva za razvoj gospodarstva 17 verska društva 7 
balinarska društva 10 društva za razvoj kmetijstva 29 duhovna društva 8 
strelska in lokostrelska 
društva 

55 društva za razvoj družbenih ved 
oziroma dejavnosti 

15 društva za kakovost 
življenja 

60 

boksarska društva 
5 društva za razvoj naravoslovnih 

ved oziroma dejavnosti 
10 

društva mejnih ved 
2 

društva za borilne 
veščine 

68 društva za razvoj tehnične 
kulture 

40 druga društva za duhovno 
življenje 

3 

društva za zračne športe 28 avto-moto društva 36 društva zbirateljev 3 
društva za konjeniške 
športe 

36 druga izobraževalna, strokovna 
in poklicna društva 

74 
društva za družabne igre 

9 

društva za športni ples 
9 

društva za varstvo okolja 
31 počitniška in popotniška 

društva 
5 

jamarska društva 6 lovska društva 51 ljubiteljska društva 47 
planinska, plezalna in 
alpinistična društva 

64 
ribiška društva 

23 
druga društva 

8 

taborniška in skavtska 
društva 

14 
čebelarska društva 

42 
ni podatka 

6 

rekreativna društva 
208 

društva ljubiteljskih rejcev živali 
24 

SKUPAJ 
 

2970 

 

VRSTE DRUŠTEV V SAVINJSKI REGIJI V LETU 2016 
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Če je parlamentarni odbor za notranje zadeve v 
petek, 2. marca 2018, brez glasu proti podprl 
predlog Zakona o nevladnih organizacijah1 in 
sprejel pomembno dopolnilo o ustanovitvi 
proračunskega sklada za nevladne organizacije 
(NVO) (CNVOS 2018a), je odstop Mira Cerarja z 
mesta predsednika vlade ponovno zatresel tla pod 
nogami sprejetju zakona.  

 

Slika 1: Državni zbor je podprl predloga Zakona o 
nevladnih organizacijah z devetimi glasovi »ZA« in 
nobenemu glasu »PROTI« (CNVOS 2018a). 
 
Pa vendar nam je uspelo! Parlament je v torek, 20. 
marca 2018, po več kot desetih letih pobud, obljub 
in poskusov, le sprejel Zakon o nevladnih 
organizacijah2 (ZNOrg), ki bo v veljavo stopil 
predvidoma sredi aprila. Z njim je zaživel tudi 
proračunski sklad za NVO (CNVOS 2018b). 

Slika 2: Parlament je z oseminpetdesetimi glasovi 
»ZA« in nič glasov »PROTI«, sprejel Zakon o 
nevladnih organizacijah (CNVOS 2018b). 

                                                                 
1 Predlog Zakona o nevladnih organizacijah - EVA 2015-
3130-0009. 2017. Sprejet na dopisni seji Vlade Republike 
Slovenije, dne 18. oktobra 2017.  

 
KAJ NOVI ZAKON PRINAŠA? 

 
1) Enotno definicijo nevladne organizacije, s 

katero se odpravlja dosedanja zmeda in 
razpršenost termina v več kot dvajsetih zakonih; 
 

2) vzpostavitev posebnega proračunskega sklada 
za razvoj NVO, kamor se avtomatsko steka 
ne(u)porabljeni del dohodninskih donacij 
(trenutno gre za cca. 5 mio evrov letno); 

 
3) vsem NVO omogoča pridobitev statusa 

delovanja v javnem interesu ne glede na 
področje njihovega delovanja (to možnost so 
doslej imela samo društva); 

 
4) NVO, ki imajo status delovanja v javnem 

interesu, sedaj ministrstvu ne poročajo več 
vsako leto, ampak na vsaki dve leti; 

 
5) poročanje NVO, ki imajo status delovanja v 

javnem interesu, je poenostavljeno na način, da 
jim sedaj ne bo potrebno pošiljati več obsežnih 
poročil s prilogami, temveč samo dokazila o 
doseganju predpisanih dosežkov; 

 
6) NVO, ki imajo status delovanja v javnem 

interesu, imajo prednost na javnih razpisih iz 
državnega proračuna; 

  
7) enotno (spletno dostopno) evidenco vseh 

nevladnih organizacij, ki delujejo v javnem 
interesu; 

 
8) pravno podlago za javne razpise, namenjene 

razvoju in podpori nevladnih organizacij; 
 
9) jasno zakonska opredelitev horizontalnih mrež, 

regionalnih stičišč in vsebinskih mrež, kar 
pomeni tudi določeno priznanje pomembnosti 
njihovega položaja pri razvoju NVO; 

 
10) vladi nalaga redno pripravo strategij razvoja 

NVO in programov razvojnih ukrepov (CNVOS 
2018b). 

 
 
 

 

2 Zakon o nevladnih organizacijah – ZNOrg. 2018. Sprejet 
v Državnem zboru Republike Slovenije, 20. marca 2018.  

PO DESETLETJU TRUDA STA ZAKON O 

NEVLADNIH ORGANIZACIJAH IN PRORAČUNSKI 

SKLAD ZA NVO KONČNO RESNIČNOST! 

 

http://www.mju.gov.si/fileadmin/mju.gov.si/pageuploads/SNO/Aktualno/ZNVO_sprejet_na_Vladi_18.10.2017.pdf
https://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/zakonodaja/izbranZakonAkt?uid=767A3BC6D3EEB296C1258257002F31F3&db=pre_zak&mandat=VII&tip=doc
https://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/zakonodaja/izbranZakonAkt?uid=767A3BC6D3EEB296C1258257002F31F3&db=pre_zak&mandat=VII&tip=doc
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KAJ PRINAŠA PRORAČUNSKI SKLAD ZA NVO? 
 

Sprejem ZNOrg je, z uvedbo proračunskega sklada 
za razvoj NVO, prinesel tudi sistemsko 
financiranje NVO. Gre za posebno proračunsko 
postavko, ki omogoča stabilen vir financiranja in 
na kateri se avtomatsko zbirajo tista sredstva, ki 
ostajajo od 0,5% dohodninskih donacij. Gre torej 
za sredstva, ki bi jih ljudje lahko namenili v 
splošnokoristne namene, pa jih ne. Na tak način 
sklad onemogoča, da bi se ta sredstva uporabljala 
za druge proračunske potrebe ali pa delila na 
podlagi političnih dogovorov.  

 
»Delež dohodninskih donacij se iz leta v leto 
sicer povečuje, še vedno pa letno ostaja 
nerazporejenih 4-5 milijonov evrov. Ta 
sredstva bodo odslej kot poseben 
proračunski sklad namenjene financiranju 
razvoja nevladnega sektorja. Pobuda za 
takšen proračunski sklad je v sektorju živa že 
10 let, a zaradi nasprotovanja finančnega 
ministrstva doslej ni bila uresničena (MF ji je 
ostro nasprotovalo tudi zadnji dve leti pri 
usklajevanju Zakona o NVO).« (CNVOS 
2018b). 

 

Pri Amandmaju k Predlogu zakona o nevladnih 
organizacijah3, ki je nastal na pobudo poslanca 
Janija Möderndorferja in so ga podprle vse 
koalicijske poslanske skupine, je pravzaprav šlo 
za skupno akcijo: 
 

 Zveze prijateljev mladine;  

 CNVOS in  

 Slovenske filantropije, ki jo je podprlo več kot 
200 nevladnih in prostovoljskih organizacij 
(CNVOS 2018a).  

 

 

Kaj hitro bo tu 25. maj 2018, ko bo začela veljati 

Uredba EU o varstvu osebnih podatkov (General 

Data Protection Regulation – Uredba GDPR)4, katere 

                                                                 
3 Amandma k Predlogu zakona o nevladnih organizacijah, 
druga obravnava, EPA 2300 – VII, za matično delovno telo, 
z dne 1. marec 2018.  
4 Uredba EU 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z 
dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi 
osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov 

pravila in določila bodo veljala tudi za vsa društva in 

druge nevladne organizacije. 

 
Ker po besedah CNVOS (2018c) sodeč, Slovenija, 
glede na trenutno politično stanje, do takrat še ne 
bo imela novega zakona o varstvu osebnih 
podatkov, ampak bo še naprej v veljavi trenuten 
Zakon o varstvu osebnih podatkov (ZVOP – 1)5, ki 
bo sedaj na več mestih neskladen z evropskimi 
predpisi, moramo NVO poskrbeti za ustrezno 
varstvo osebnih podatkov neposredno na podlagi 
Uredbe GDPR.  
 

KAJ PRINAŠA NOVA UREDBA GDPR? 
 

Informacijski pooblaščenec (2017) v 
Informativnem letaku z naslovom 'Kaj prinaša 
nova Splošna uredba (EU) o varstvu podatkov?' 
navaja nekatere pomembne novosti Uredbe 
GDPR, in sicer: 
1. privolitev posameznika v obdelavo podatkov 

mora biti izrecna, jasna, nedvoumna in 
dokazljiva. Posameznik mora izrecno podati 
privolitev v zbiranje in obdelavo svojih 
osebnih podatkov. Treba je podrobno 
preveriti veljavnost obstoječih privolitev. 

2. Preklic privolitve mora biti enako enostaven 
kot podaja privolitve. Posameznik ima pravico 
do umika soglasja za nadaljnjo obdelavo 
(zlasti, ko gre za neposredno trženje). 

3. Upravljavci morajo posamezniku zagotoviti 
pregledne in enostavno dostopne 
informacije o obdelavi njegovih podatkov. 

4. Upravljavec mora o kršitvi najpozneje v 72 
urah obvestiti nadzorni organ. 

5. Imenovanje informacijskega pooblaščenca 
za varstvo podatkov znotraj podjetij in 
javnega sektorja. 

6. Spremembe glede evidence obdelav. 
7. Predhodne analize o spoštovanju temeljnih 

načel varstva osebnih podatkov (predhodne 
ocene učinka) bodo v nekaterih primerih 
obvezne za upravljavce. 

8. Dajanje večjega poudarka kodeksom ravnanja 
in postopkom potrjevanja kot novim 
preventivnim mehanizmom za zagotavljanje 
in izkazovanje ustreznega ravnanja z osebnimi 
podatki. 

9. Sankcije naj bi bile učinkovite, sorazmerne in 
odvračilne. 

ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o 
varstvu podatkov). 
5 Zakon o varstvu osebnih podatkov – uradno prečiščeno 
besedilo – ZVOP-1-UPB1. 2007. Uradni list RS, št. 94/07. 
16. oktober.    

NVO, POZOR! PRAVOČASNO POSKRBITE ZA 

VARSTVO OSEBNIH PODATKOV – 25. MAJA 

PRIHAJA NOVA EVROPSKA UREDBA O 

VARSTVU OSEBNIH PODATKOV 

https://www.cnvos.si/media/filer_public/a1/7a/a17a3c03-98e7-4548-a0bd-293871dad8c4/180305114203_0001.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=SL
http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO3906
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Ena bistvenih novosti Uredbe GDPR je, da mora tisti, 
ki podatke obdeluje (tj. npr. zbiranje podatkov, 
pošiljanje podatkov tretjim osebam, pošiljanje 
obvestil posameznikom, itd.), posameznike tudi 
obvestiti o bistvenih značilnostih te obdelave 
(CNVOS 2018d). 
 

Kot razlaga CNVOS (2018d), moramo pri 
pridobivanju podatkov upoštevati naslednja pravila: 
 

 

(npr. 

uporabnik sam izpolni obrazec s svojimi osebnimi 
podatki in nam ga pošlje, uporabnik nam v živo 
zaupa svoje podatke, udeleženci vpišejo svoje 
podatke na listo prisotnosti, itd.), mora upravljalec 
posamezniku zagotoviti naslednje informacije: 

1) osnovne podatke o NVO (ime, sedež in 
kontaktna oseba); 

2) kontaktne podatke pooblaščene osebe za 
varstvo podatkov, če jo NVO ima; 

3) namene, za katere se osebni podatki 
obdelujejo in pravno podlago za njihovo 
obdelavo (obstaja namreč več različnih 
podlag za obdelavo podatkov, na primer 
na podlagi privolitve ali na podlagi 
zakonodaje); 

4) kdo vse poleg NVO bo (morda) še uporabil 
takšne podatke (navede se lahko točno 
določena oseba ali kategorije teh oseb); 

5) če namerava NVO osebne podatke 
prenesti v državo izven EU, tudi 
informacije o varstvu podatkov v tej 
državi. 

 
Upoštevajoč okoliščine konkretnega primera pa 
Uredba zahteva, da se posamezniku posredujejo še 
sledeče informacije: 

6) obdobje hrambe osebnih podatkov; 
7) katere so pravice posameznika glede 

njegovih podatkov (npr. da lahko zahteva 
popravek ali izbris podatkov, da lahko dobi 
izpis svojih podatkov, itd.); 

8) da se soglasje za obdelavo njegovih 
osebnih podatkov lahko kadar koli 
prekliče; 

9) informacijo o pravici do vložitve pritožbe 
pri Informacijskem pooblaščencu; 

10) informacijo, kakšne so morebitne 
posledice, če posameznik svojih podatkov 
ne posreduje (npr. da NVO ne bo mogla 
izpolniti svojih pogodbenih obveznosti do 
tega posameznika); 

11) informacijo, ali NVO morda profilira 
posameznike na podlagi njihovih osebnih 
podatkov in kaj to pomeni za 
posameznika. 
 

 

(so bili 

npr. zbrani iz javnih virov ali smo jih pridobili od 
druge organizacije), je potrebno posameznika, na 
katerega se podatki nanašajo, najpozneje v enem 
mesecu od prejema podatkov, informirati o vseh 
zgoraj navedenih točkah, razen točke 10, poleg tega 
pa še: 

12) katere podatke oz. vrste podatkov 
obdelujemo; 

13) podatke o viru, od katerega smo podatke 
dobili. 

Če je po sedanjem ZVOP–1 veljalo, da je bila osebna 
privolitev članov društva, ki so jo podali hkrati z 
včlanitvijo, dovolj močna podlaga za obdelavo 
njihovih osebnih podatkov za namene delovanja 
društva, ki so predvideni s splošnimi akti društva, pa 
bodo sedaj veljali strožji pogoji. Takšno tolmačenje 
ne bo več ustrezno, če privolitev ne bo zadostila 
vsem zahtevam Splošne uredbe (Informacijski 
pooblaščenec 2018). 
 
Informacijski pooblaščenec (2018) pojasnjuje, da 
mora za vsako obdelavo osebnih podatkov 
obstajati ustrezna pravna podlaga: 

»Nova Splošna uredba, ki bo »nasledila« ZVOP-1 
pravne podlage za obdelavo osebnih podatkov 
predpisuje v členu 6(1). Za posamezni namen 
mora biti pred začetkom obdelave znano, na 
kateri pravni podlagi obdelava poteka in, če gre 
v določenem primeru in namenu za obdelavo na 
podlagi zakona, člena 6 (1b) Splošne uredbe, 
člena 6 (1f) Splošne uredbe ali člena 9 (2 d) 
Splošne uredbe, potem posebno pridobivanje 
privolitev ni potrebno, mora pa biti posameznik 
ob zbiranju osebnih podatkov seznanjen z 
nameni, za katere se bodo osebni podatki 
obdelovali /…/. Vsekakor pa morajo društva 
preveriti ali je posameznik pri zbiranju osebnih 
podatkov ustrezno obveščen, komu daje 
podatke, katere in zakaj ter kakšne pravice ima.« 
(Informacijski pooblaščenec 2018, 2). 

Informacijski pooblaščenec (2018, 2) 
pojasnjuje, da bi osebna privolitev, kot temelj 
za obdelavo osebnih podatkov članov društev 
(Uredba GDPR, člen 6 (1a)), lahko prišla v 
poštev zlasti, ko bi šlo npr. za posredovanje 

Upravljalci podatkov morajo po novem 
posameznike obvestiti o obdelavi podatkov 

 

Za vsako osebnih podatkov mora obstajati 
ustrezna pravna podlaga 
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 osebnih podatkov tretjim osebam (npr. javna 
objava na spletni strani, ki ni nujna za 
uresničevanje temeljnih nalog delovanja 
društva).  
 
Javna objava predstavlja velik poseg v 
zasebnost posameznika, ki pa je redko 
upravičen z vidika izvajanja nalog društva (kot 
izvajanja pogodbe po členu 6 (1b) Uredbe 
GDPR) oziroma kot zakoniti interes društva, ki 
prevlada nad pravico posameznika (podlaga 6 
(1f) Uredbe GDPR). Na tej točki informacijski 
pooblaščenec predlaga, da od posameznikov 
društvo pridobi osebno privolitev, ki hkrati tudi 
v največji meri zagotavlja posameznikom 
oblast nad njihovimi osebnimi podatki (pred 
obdelavo lahko posameznik zavrne podajo 
privolitve in posledično se objava ne sme 
izvesti), kar je v skladu z načelom poštene 
obdelave osebnih podatkov iz člena 5 (1a) 
Uredbe GDPR. Informacijski pooblaščenec še 
opozarja, da je privolitev tolmačena kot 
prostovoljna in s tem veljavna le, če 
posameznik zaradi zavrnitve podaje privolitve 
ne zapade v slabši položaj (prav tam). 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NA KAJ MORAMO BITI NVO POZORNE? 
 
CNVOS (2018c) podaja točke, na katere moramo biti NVO nujno pozorne, in sicer: 

 »Ali imamo za vsako (čisto vsako!) obdelavo osebnih podatkov ustrezno pravno podlago? Takšno 
podlago moramo imeti pred samo obdelavo podatkov, torej preden nek podatek uporabimo – ga 
npr. vpišemo v svojo bazo, uporabimo za pošiljanje obvestila ali objavimo sliko uporabnika na spletu 
itd. 

 Vsa pretekla soglasja članov in uporabnikov o obdelavi njihovih osebnih podatkov je potrebno 
ponovno preveriti, če so še ustrezna. Četudi je torej oseba nevladni organizaciji soglasje za 
obdelavo svojih podatkov nekoč že podala, mora biti to soglasje skladno z novo uredbo. Če temu ni 
tako, je soglasje potrebno pridobiti na novo. Razne splošne privolitve, da se oseba »strinja s statuti 
ali akti organizacije«, po novem ne bodo več zadoščale in jih je zato potrebno pridobiti na novo. 

 Ali so naši člani in uporabniki o obdelavi svojih podatkov ustrezno obveščeni? Ne zadošča samo, 
da imamo ustrezno podlago za obdelavo podatkov (npr. soglasje uporabnika programa 
organizacije), temveč mora biti oseba, katere podatke imamo, tudi ustrezno obveščena o tem, kaj 
se z njenimi podatki dogaja. 

 Ali je obseg osebnih podatkov, s katerimi razpolagamo, sorazmeren in ustrezen? Podatkov ne 
smemo več obdelovati v večjem obsegu, kot je to potrebno za doseganje namena, za katere so bili 
zbrani. Zato razna zbiranja podatkov npr. o EMŠO številkah, davčnih številkah, kraju rojstva, poklicu 
članov v društvih ipd. ne bo več dovoljena zgolj »za potrebe delovanja društva« oz. na zalogo. Za 
takšne dodatne podatke bo potrebno zagotoviti drugo podlago ali pa podatke izbrisati.  

 Ali imamo ustrezne evidence o tem, katere osebne podatke imamo? Uredba določa obveznost 
vodenja kataloga zbirk podatkov, kot jo ima že veljavni osebnih slovenski zakon. 

 Ali imamo ustrezne pogodbe z zunanjimi obdelovalci osebnih podatkov (računovodski servis, 
računalniška podjetja ...)? Po novem bodo tovrstne pogodbe morale imeti več varovalk. 

 Ali potrebujemo posebnega pooblaščenca za varstvo osebnih podatkov?« 
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28. februarja 2018 je bil objavljen nov Zakon o 
spodbujanju razvoja turizma (ZSRT–1)6, ki v 
nekaterih točkah sledi predlogom Centra za 
informiranje, sodelovanje in razvoj nevladnih 
organizacij (CNVOS), na katere je opozarjal že od leta 
2013 (CNVOS 2018e). 

Bistveni spremembi za NVO, ki jih ZRST–1 prinaša: 

 Pridobitev statusa ni več odvisna od soglasja 
občine, ampak od dejavnosti organizacije in 
njenih dosežkov; 

 Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo 
(MGRT) je, po nasprotovanju s strani CNVOS, 
odstopilo od nameravanega pogoja, da si status 
zaslužijo samo organizacije, ki »nadomeščajo« 
javne zavode na področju turizma; 

 ni več ločevanja med organizacijami na 
nacionalni ali lokalni ravni; 

 novi zakon ne določa več pogoja delovanja v 
okviru »turističnega območja«; 

 organizacije, ki pridobijo status v javnem 
interesu, lahko prejmejo državna javna sredstva 
za svoje programe tudi brez javnega razpisa na 
podlagi vloge v skladu z 12. členom ZRST-1. 

S spremembami pogojev za pridobitev statusa v 

javnem interesu na področju razvoja turizma, bo 

pridobitev omenjenega statusa lažja predvsem za 

lokalna turistična društva (CNVOS 2018e). 

                                                                 
6 Zakon o spodbujanju razvoja turizma (ZSRT–1). 2018. 
Sprejet v državnem zboru Republike Slovenij, v veljavi od 
28. februarja.   
7 »Ureditev je šla celo tako daleč, da je takšno licenco in 
dovoljenje potreboval tudi NVO, ki je organiziral prevoz 

 

Ena izmed dobrih novic je tudi ta, da se je področje 
organizacije enodnevnih izletov, ki jih organizirajo 
na primer društva upokojencev ali planinska 
društva, deloma dereguliralo. Če je prej veljalo, da 
sta za organizacijo izleta, ki vsebuje prevoz in 
prehrano (»turistični aranžma«), potrebna vse prej 
kot poceni licenca ter turistični vodič ali 
spremljevalec s potrebnim dovoljenjem7, pa je 
MGRT sedaj za določene primere odpravilo obvezne 
licence in dovoljenja (CNVOS 2018e). 

»Po novem tako velja, da licenca ni več potrebna, če 
gre za izlet (prej turistični aranžma), ki traja manj kot 
24 ur, četudi morda vsebuje storitev prevoza in 
prehrane« (prav tam). 

svojih prostovoljcev na izobraževanje, kjer so imeli tudi 
organizirano prehrano, saj je šlo za storitev prevoza, 
prehrane in udeležbe na dogodku« (CNVOS 2018e). 

NOVOSTI ZAKONA O SPODBUJANJU RAZVOJA 

TURIZMA 

LAJŠANJE POGOJEV ZA PRIDOBITEV STATUSA V 
JAVNEM INTERESU 

 

ODPRAVA DOSEDANJE OBVEZNE LICENCE ZA 
NVO, KI ORGANIZIRAJO DNEVNE IZLETE ZA 

SVOJE ČLANE ALI UPORABNIKE 

 

Pogoji za pridobitev statusa v javnem interesu 
so določeni v 2. odstavku 9. čl. ZRST–1: 
 
Pravna oseba mora izpolnjevati naslednje 
pogoje: 

 njeni člani niso pravne osebe javnega 
prava, 

 spodbujanje razvoja turizma ima 
opredeljeno v svojem ustanovitvenem 
aktu, 

 deluje najmanj dve leti pred vložitvijo 
vloge za pridobitev statusa, 

 sredstva je zadnji dve leti pred vložitvijo 
vloge za podelitev statusa pretežno 
uporabljala za opravljanje dejavnosti v 
javnem interesu na področju 
spodbujanja razvoja turizma, 

 izdelan ima najmanj dveletni program 
prihodnjega delovanja, ki vsebuje redno 
izvajanje dejavnosti v javnem interesu 
na področju spodbujanja razvoja 
turizma, 

 lahko izkaže pomembnejše dosežke 
svojega delovanja pri spodbujanju 
razvoja turizma v zadnjih dveh letih pred 
vložitvijo vloge za podelitev statusa 
pravne osebe v javnem interesu, 

 ji ni bila pravnomočno izrečena sankcija 
globe za hujši davčni prekršek ali 
prekršek, katerega narava je posebno 
huda, in ni bila pravnomočno obsojena 
zaradi kaznivega dejanja, 

 ni v stečajnem postopku ali postopku 
likvidacije. 

 

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2018-01-0541/zakon-o-spodbujanju-razvoja-turizma-zsrt-1
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2018-01-0541/zakon-o-spodbujanju-razvoja-turizma-zsrt-1
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Po navedbi CNVOS (2018e), licenca prav tako ni 
potrebna za izlete, ki trajajo več kot 24 ur, če so 
izpolnjeni sledeči pogoji:  

- da prihodki NVO iz organizacije izletov (to 
je plačila potnikov) letno ne presegajo 
15.000 eurov8; 

- da je izlet organiziran brez namena 
pridobivanja dobička;  

- da je izlet namenjen zaključeni skupini 
potnikov (npr. članom društva, 
uporabnikom socialnovarstvenega 
programa) in  

- da se ga javno ne oglašuje.   
 
NVO mora seveda še vedno zagotoviti vodjo poti, a 
po razlagi MGRT (2018) ZSRT–1 ne določa pogojev 
za vodjo poti. Ker lahko opravlja to nalogo tudi brez 
plačila, je lahko vodja poti tudi potnik. Oseba, ki 
spremlja udeležence, torej ne potrebuje več 
posebnega dovoljenja, da lahko to nalogo opravi. 
Organizator mora dokazati, da zagotavlja vodjo poti, 
kar najlažje stori s pisnim dokumentom.  
 

 
Amandma k Predlogu zakona o nevladnih organizacijah, 
druga obravnava, EPA 2300 – VII, za matično delovno telo, 
z dne 1. marec 2018. Dostopno prek: https://www. 
cnvos.si/media/filer_public/a1/ 7a/a17a3c03-98e7-4548-
a0bd-293871dad8c4/180305114203_0001.pdf (26. 
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CNVOS. 2018a. Parlamentarni odbor podprl Zakon o NVO 
in proračunski sklad za NVO. Dostopno prek: https:// 
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8 Prag 15.000 eurov se ne upošteva, če ima NVO priznan 
status delovanja v javnem interesu, še vedno pa veljajo 
ostali pogoji (ZRST–1, 27. čl.). 
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Trg mladosti 6, 3320 VELENJE 

Društvo NOVUS deluje z namenom razvijanja 
človeških virov in socialnih programov. Izvajamo 
različna izobraževanja, delavnice in svetovanja. Smo 
prostovoljska organizacija in delujemo v javnem 
interesu na področju družine.  
 

Center za družine Harmonija, 
predstavlja v lokalnem okolju osrednji 
prostor, ki je namenjen druženju in 

izpolnitvi potreb otrok, mladostnikov, staršev, 
različnih oblik družin in drugih posameznikov. 
 
V letih 2017 - 2020 je Center za družine Harmonija 
sofinanciram s strani Ministrstva za delo, družino, 
socialne zadeve in enake možnosti, Mestne občine 
Velenje in Občine Šmartno ob Paki, zato so vse 
aktivnosti za uporabnike centra brezplačne. 
 

 

V Centru za družine 
Harmonija se lahko 
povalimo z dvema 

multifunkcijskima 
igralnima mizama, na katerih se 
lahko zabavate pri namiznih 
športnih in družabnih igrah 
(biljard, namizni tenis, hokej, 
pikado, šah, košarkaški koš idr.).  

 

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, igre na novih igralih, gledajo filme, 
risanke, dokumentarce z uporabo računalnika in 

projektorja, uporabljajo računalnike z dostopom do 
interneta ali se kar tako družijo v ustvarjalnem in 
sproščenem vzdušju. 
 

Vsebine, namenjene razvijanju 

odzivnega in senzibilnega starševstva 

 
Izvajamo izobraževalne 
delavnice in predavanja z 
različnimi vsebinami: 
Pozitivna vzgoja in 
starševstvo, ABC odzivnega 
in senzibilnega starševstva, 
Aktivno in odgovorno 
starševstvo, Kako razumeti otroka-mladostnika, 
Kako ga vzgajati v IKT družbi, Kako zgraditi dober 
odnos med staršem in otrokom, Asertivna 
komunikacija v družini, Reševanje konfliktov z 
najstnikom, OMG starševstvo ipd. Predavanja 
potekajo vsaj enkrat tedensko po dve uri.  
 

AKTIVNOSTI V APRILU: 

5. 4. 2018 ob 10:00 – Jezik ljubezni v vzgoji 
najstnikov 
10. 4. 2018 ob 10:00 – Dopustiti otroku odrasti 
17. 4. 2018 ob 10:00 – Tekmovalnost med so-
rejenci in prepiri med otroki 
24. 4. 2018 ob 10:00 – Naučimo otroke reševati 
težave 
26. 4. 2018 ob 10:00 – Kdaj pri vzgoji uporabiti 
ignoriranje? 

 
Vsebine in aktivnosti s področja 
zdravega življenjskega sloga: 
 

 
V okviru zdravega življenjskega sloga izvajamo 
delavnice informiranja in obveščanja o zdravem 
življenjskem slogu, vzgajanje v IKT družbi, priprava 
zdravih obrokov, pomen gibanja, pogovori, 
izmenjava receptov za pripravo zdravih jedi, 
informiranje, usmerjanje ljudi k zdravemu načinu 
življenja. Delavnice potekajo vsako sredo v mescu. 
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AKTIVNOSTI V APRILU: 
 
4. 4. 2018 ob 10:00 – Skupinska meditacija 
11. 4 . 2018 ob 10:00 – Limfna drenaža 
18. 4. 2018 ob 10:00 – Spomladanske alergije 
25. 4. 2018 ob 10: 00 – Kako ohraniti možgane?  
 
 

Izvajanje počitniških aktivnosti za otroke 

in organizirano občasno varstvo otrok 

 
V času šolskih počitnic organiziramo program 
aktivnega preživljanja počitnic (družabne, socialne 
in gibalne igre, igre brez meja, team-building 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. 
 

 
V dogovoru s starši med tednom nudimo brezplačno 
občasno varstvo otrok, kjer otroci krepijo socialne 
veščine, igrajo družabne igre, izvajajo aktivnosti za 
krepitev ustvarjalnosti, se pogovarjajo, učijo ipd. 
 
 

TERMINI ORGANIZIRANIH POLETNIH 

POČITNIC: 

 

1. TERMIN: 26. 6. 2018 – 29. 6. 2018 
2. TERMIN: 2. 7. 2018 – 6. 7. 2018 
3. TERMIN: 27. 8. 1018 – 31. 8. 2018 

 
Število mest je omejeno – obvezne 

predhodne prijave.  
 

Več informacij dobite na: 
sabina.lebar@drustvo-novus.com 

 

Program naših aktivnosti redno objavljamo na 
spletni strani www.drustvo-novus.com  na 
Facebooku (Društvo NOVUS) in v Koledarju 
prireditev Velenje.  
 
Lahko pa nas kontaktirate preko e-pošte 
sabina.lebar@drustvo-novus.com, pokličete po 
telefonu 05 908 14 90 ali obiščete osebno v prostorih 
Centra za družine Harmonija, ki se nahajajo v 
poslovni stavbi Farmin (3. nadstropje, levo), Trg 
mladosti 6, Velenje, od ponedeljka do petka od 7.30 
do 17.00 ure.  
 

Z veseljem vas pričakujemo! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.drustvo-novus.com/
mailto:sabina.lebar@drustvo-novus.com
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DRUŠTVO ZA RAZVOJ 
OSEBNOSTNE MOČI 

 

IME: DRUŠTVO ZA RAZVOJ OSEBNOSTNE MOČI 
SPLETNA STRAN:  www.eft.si 

TEL: 051-780-724 
EMAIL: info@eft.si 

LOKACIJE:  Mozirje, Ljubljana, Logatec 
KONTAKTNA OSEBA: Mojca Nendl, dipl.org, 

specialistka za EFT 
NAŠ SLOGAN: Če proti težavam nič ne pomaga, EFT 

vse premaga!  
      

INDIVIDUALNE  EFT TERAPIJE:  
NAJHITREJŠI NAČIN: 
 da trajno premagate tesnobo, depresijo, 

paniko, zasvojenost, izgorelost, 
 da rešite svoje zdravje z negativnimi telesnimi 

simptomi, 
 da se trajno osvobodite strahov in drugih 

negativnih občutkov, 
 da pridobite na notranji moči in izboljšate 

svojo samopodobo, 
 da se vam povrne dobro počutje in izboljša 

koncentracija in 
 da zaživite radostno, izpolnjujoče in uspešno 

... JE EFT TERAPIJA. 
 
NA VOLJO VAM JE TUDI E-TEČAJ TAPKANJA:   
razkrite vam bodo vse skrivnosti tapkanja na 
področjih, ki vas zanimajo. Ta področja so 
denar, ljubezen, zdravje, hujšanje ali popolni z 
EFT. S pravilnim vrstnim redom tapkanja boste 
lahko dosegli skoraj vse kar si boste zamislili v 
vašem življenju. Podrobnosti preberite na 
spletni strani.  
 
PREDSTAVITEV DRUŠTVA: 
Osnovno poslanstvo društva je dvig zavedanja 
posameznikov in družbe ter razvoj osebnostne 
moči. Poslanstvo društva je raziskovanje, 
nudenje, organiziranje in pospeševanje 
uporabe naprednih metod za dvig zavedanja in 
izobraževanja. Društvo se ukvarja tudi z 
nudenjem individualnih-terapevtskih svetovanj 
(EFT terapij), ki posamezniku omogočijo 
duševno rast in napredek.  
 
Cilj delovanja društva je oblikovanja 
najnovejših spoznanj na področju dviga zavesti 
in razvoju osebnostne moči ter njihovo 
uveljavljanje v družbi in prenos v prakso ter 
doseganje trajnih rezultatov.  
 
 
 
 
 
 
 

 
DRUŠTVO ZA BOJ PROTI 

RAKU VELENJE 
 
 
 

 
Društvo za boj proti raku Velenje že 28 let deluje na 
področju Šaleške doline. Ves ta čas aktivno 
delujemo na področju preventive pred rakavimi 
obolenji. Število le teh v svetu in tudi v Sloveniji 
narašča. V številnih pogledih to obolenje postaja 
bolezen, ki se jo da preprečiti.  
 
Raziskave kažejo, da približno polovica vseh rakavih 
obolenj nastane zaradi vpliva dejavnikov tveganja 
na katere je mogoče vplivati, prav tako velja, da je 
vsaj polovico rakavih obolenj možno z dobrimi 
presejalnimi programi odkriti še v zelo zgodnji fazi, 
ko bolezen še ni razsejana.  
 
V našem društvu zato pri svojem programu 
pozornost namenjamo tistim dejavnikom, na katere 
je mogoče vplivati, v želji, da vsakemu posamezniku 
pomagamo zmanjšati tveganje, da bi zbolel za to 
boleznijo. Zato pri svojem delu sledimo načelom 12-
tih nasvetov Evropskega kodeksa za preprečevanje 
raka in to znanje širimo v celotni Šaleški dolini in širši 
okolici.  
 
Nasvete vpletamo v svoj program, ki je izredno 
pester. Organiziramo: 

 strokovna predavanja,  
 delavnice,  
 strokovne klepete,  
 izlete in 2-krat letno tedensko šolo zdravja,  
 redne telesne vadbe,  
 filmski abonma in  
 številne druge aktivnosti.  

 
Aktivno sodelujemo tudi z drugimi društvi in pri 
izvajanju državnih programov SVIT, ZORA in DORA.  
 
Za svoje delo smo v preteklosti že prejeli številna 
priznanja, tudi:  

 Grb Mestne občine Velenje,  
 priznanje za naj prostovoljno organizacijo 

MOV in  
 priznanje predsednika Pahorja za delo na 

področju prostovoljstva.  
 
Naše aktivnosti so tako namenjene vsakomur, ki želi 
krepiti svoje zdravje in mu je za zdravje mar. Veseli 
smo, da vsako leto pridobimo nekaj novih članov. 
Tudi zato bomo s svojim delom zagotovo nadaljevali 
tudi v prihodnje.  
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KULTURNO 
DRUŠTVO PETROVČE 

 
 
Povzetek zgodovine kulture do uradne ustanovitve 

Kulturnega društva v Petrovčah: 

Kultura v Petrovčah ima izredno dolgoletno tradicijo, 

ki sega vse tja do začetkov 20. stoletja, kjer so se 

krajani zbirali v različna združenja in skupine ter se 

kot zbor (predvsem moški) in kot plesalci 

predstavljali domačemu občinstvu. Moški pevski 

zbor je uradno svojo pot začrtal 60 let nazaj, tako da 

letos (2018) praznujejo visok jubilej. Ker je v 

Petrovčah znana bazilika, je poznano tudi petje 

cerkvenih pevcev in posledično se je razvila želja, da 

bi pevci svoje znanje širili tudi izven cerkvenega 

območja in ustanovili svoj zbor, ki je bil predhodnik 

Mešanega pevskega zbora A Cappella. Tako se je 

poleg vseh prireditev, ki so se odvijale v dvorani 

Kmetijske zadruge Petrovče, prijela tudi želja po 

ustanovitvi krovnega društva. Posledično je bilo 

Društvo ustanovljeno na podlagi Statuta, ki je bil 

sprejet na občnem zboru društva dne 30. 9.1976. V 

letu 2016 so z izjemno odmevnim dogodkom 

praznovali 40-letnico obstoja. 

 

Kulturno društvo Petrovče uresničuje svoje naloge 

preko šestih sekcij: 

 Mešani pevski zbor A Cappella 

 Moški pevski zbor 

 Literarna sekcija 

 Instrumentalna skupina Uroš Planinc 

Group 

 Folklorna skupina Kobula 

 Duo 2 kajle 

 

KD Petrovče je eno izmed večjih društev ter izredno 

aktivno na območju Krajevne skupnosti Petrovče ter 

širše lokalne skupnosti, v celotni Sloveniji in izven 

meja. V društvo so včlanjeni tako krajani Petrovč kot 

tudi iz drugih krajev in tako trenutno šteje 354 

članov društva, od tega je več kot 80 članov aktivnih 

v vseh sekcijah. 

KD Petrovče od leta 2010 vodi predsednica mag. 

Jasna Sraka, ki je prej dve leti vodila sekcijo MePZ A 

Cappella.  

Namen društva je predvsem vzpodbujati kulturno in 

umetniško dejavnost in tako prispevati k razvoju 

področja kulture s tem, ko združuje svoje člane v 

širše kulturno gibanje, ki so svoje sposobnosti 

zmožni pokazati tako domačemu občinstvu kot tudi 

izven Slovenije, v zamejstvu pri slovenski rojakih ter 

v tujini na različnih tekmovanjih. 

Pod njihovim okriljem se vsako leto organizira: 

 proslava ob slovenskem kulturnem 

prazniku 

 proslava ob materinskem prazniku ter 

dnevu žena 

 samostojni koncerti vseh sekcij 

 različni nastopi zborov, folklorne skupine 

in instrumentalne sekcije po Sloveniji 

 tradicionalna prireditev Petrovčani 

Petrovčanom 

 tradicionalna likovna razstava ter srečanje 

ljudskih pevcev in godcev na Kerčmarjevi 

domačiji 

 več različnih prireditev in gostovanj ob 

krajevnem prazniku, imenovanemu 

Petrovčevanje 

 prireditev na Ta veseli dan kulture 

 nastopi na različnih tekmovanjih v 

Sloveniji in tujini 
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 predstavitve literarnih ter likovnih del v 

krajevni knjižnici 

 literarna srečanja in pravljične ure 

 letni občni zbor 

 sodelovanje z Osnovno šolo, vrtcem, 

Krajevno skupnostjo, Kmetijsko zadrugo 

Petrovče, Glasbeno šolo Žalec, 

Medobčinsko knjižnico Žalec  ter ostalimi 

društvi in zavodi. 

 

V letu 2018 Moški pevski zbor praznuje 60 let. V ta 

namen bo organiziran koncert in razstava v domači 

dvorani. Dogodek bo večjega pomena, saj se daje 

najstarejši sekciji večji pomen in zahvalo. Zato 

vabljeni v nedeljo, 27. maja 2018, ob 17. uri v 

dvorano Hmeljarskega doma Petrovče. 

Kontakt:  
mag. Jasna Sraka, predsednica 
041/369-362 
Kultura.petrovce@gmail.com 
www.petrovce.si/drustva/kulturno-drustvo 
www.facebook.com/kulturnodrustvo.petrovce 
 

Mešani pevski zbor A Cappella KD Petrovče 

 

Mešani pevski zbor A Cappella KD Petrovče je bil 

ustanovljen na pobudo pevk in pevcev petrovškega 

cerkvenega zbora, ker so mladi in malo manj mladi 

želeli peti tudi drugačno zvrst glasbe. Ljubiteljski 

pevci so s trdim delom, s prijateljskimi odnosi in 

veliko volje že od samega začetka delovanja dosegali 

najvišjo kakovostno skupino v regiji. Udeleževali so 

se mednarodnih tekmovanj; v Olomoucu na 

Češkem, v Benetkah v Italiji, v Bratislavi na 

Slovaškem,  v Samoboru na Hrvaškem in domov iz 

vsakega tekmovanja prinesli srebrna priznanja. Bili 

so tudi na gostovanju v Švici, na Madžarskem, v Srbiji 

in na Hrvaškem. Udeleževali so se regijskih 

tekmovanj in tudi na teh dosegali bronasta in 

srebrna priznanja.  Ponosni so tudi na sodelovanje 

na prireditvi  »Noči slovenskih skladateljev«  v 

Slovenski filharmoniji v Ljubljani, kjer so premierno 

predstavili dve skladbi.  Sodelovali in nastopali so s 

pomembnimi slovenskimi glasbeniki, skladatelji in 

igralci. In nenazadnje so izvedli vrsto koncertov, 

sokoncertov in nastopov v domačem kraju in po 

Sloveniji. Za svoj trud in delo so bili na osrednji 

občinski proslavi ob slovenskem kulturnem prazniku 

v občini Žalec leta 2010 nagrajeni s Savinovim 

odličjem za ustvarjalnost na kulturnem področju.  

S svojimi nastopi in koncerti, na vseh gostovanjih in 

tekmovanjih, so naredili veliko za prepoznavnost 

Petrovč, lokalne skupnosti in Slovenije. 

 

Naslednje leto bodo člani zbora praznovali 25 let 

delovanja,  kar je sicer malo v primerjavi s  

častitljivim 60 let Moškega zbora Petrovče.  Je pa 

tudi veliko, glede na to, da so zaposleni 

preobremenjeni, da je potrebno skrbeti za družino, 

da je tempo življenja prehiter in da je  vse manj 

posluha iz strani države do ljubiteljske kulture. 

 
 
 

mailto:Kultura.petrovce@gmail.com
http://www.petrovce.si/drustva/kulturno-drustvo
http://www.facebook.com/kulturnodrustvo.petrovce
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KLUB VODNIH ŠPORTOV VELENJE 

 

PLANINSKO DRUŠTVO 

CELJE 

 
 
 
 
 
 
 
 
Predstavitev kluba: 
 
Klub vodnih športov deluje že približno 35 let in 
trenutno šteje 84 članov. 
  
Posvečamo se pretežno organizaciji tečajev za 
otroke in odrasle, organiziramo regate in razne 
dogodke. Med najbolj odmevnimi dogodki je 
Kresna noč katera privablja na jezero številne 
obiskovalce. 
  
Sodelujemo pri promociji jezera in velenjske plaže.  
  
Vsako leto organiziramo več regat kot so nočna 
tekma, regata v razredu Fireball, FY, mesečne 
trening regate in Pikina regata.  
  
Kdor bi se rad sam preizkusil v vožnji s plovili, si 
lahko pri nas opremo tudi izposodi. 
Na voljo imamo eno sede, dvosede, večje jadrnice 
in katamaran. Med drugim se lahko preizkusi tudi 
na supu in jadralni deski. 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
PD Celje – Matica na razpotju 
 
Naše društvo je najstarejše osrednje celjsko 
planinsko društvo. Smo pravni naslednik Savinjske 
podružnice slovenskega planinskega društva, ki je 
bila ustanovljena daljnega leta 1893 v Mozirju, torej 
v letu ustanovitve PZS. Ustanovitelj in dolgoletni 
predsednik je bil Gornje grajski nadučitelj Fran 
Kocbek. Zaradi obsežnega vodenja in gospodarjenja 
društva se je sedež društva leta 1927 preselil v Celje. 
V medvojnem obdobju so društvo vodili poznani 
Celjani Tiller, Krašovec po vojni pa Tine Orel, 
Gradišnik, Adi Vrečer. 
Z dediščino narodnostnega boja, vloženimi sredstvi 
ter prostovoljnim delom vseh dosedanjih generacij 
danes društvo upravlja s : Kocbekovim domom na 
Korošici, Frischaufovim domom na Okrešlju, 
Domom planincev v Logarski dolini, Orlovim 
gnezdom ob slapu Rinka ter lastnimi društvenimi 
prostori v središču Celja. Vedeti je potrebno, da se je 
na tem stičišču Štajerske, Koroške in Kranjske dežele 
pred več kot sto leti bil tih in trd boj med klenimi 
slovenskimi domačini pod vodstvom Kocbeka in 
Frischaufa ter agresivnem nemškutarstvom, ki je 
velo iz celjske podružnice nemsko-avstrijskega 
planinskega društva. 
Planinsko društvo Celje-Matica ima status društva, 
ki deluje v javnem interesu na področju športa in 
smo neprofitna organizacija. Dejavnost našega 
društva se odvija v naslednjih odsekih: Alpinistični, 
Športno plezalni, markacijski, mladinski, pohodniško 
vodniški ter odsek za varstvo narave. V društvu 
imamo vrhunska alpinista in nosilca mednarodne 
prestižne nagrade Piolets d*Or (Zlati cepin) za  
najpomembnejše alpinistične vzpone na svetu Luki  
Kranjca in Lindiča. Zelo močna je naša športno 
plezalna sekcija z vrhunskima  bratom in sestro 
Kruder ter mlado Majo Majcen. Vrsto let je v 
Sloveniji prepoznaven pohodniški odsek pod 
vodstvom g. Primožiča.  
Vodenje in aktivnosti v društvu opravljamo 
prostovoljno. Na leto je opravljeno nad 7000 ur 
prostovoljnega dela. Posebno bi omenil delo 
markacistov, čiščenje in urejanje koč in njihove 
okolice, oskrbovanje naših postojank ter potrebno 
investicijsko vzdrževanje  naših postojank. Lega in 
velikost postojank zahteva velika sredstva za 
vzdrževanje in obratovanje. Princip dela v društvu je 
projektno vodenje,  kjer skupina poznavalcev 
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problematike obdela projekt tehnološko, terminsko, 
finančno ter določi nosilca projekta. Pri strokovni 
pripravi projektov nam pomagajo člani in nečlani 
društva s svojim specifičnim strokovnim znanjem. 
Tak način dela se je pokazal kot zelo uspešen, saj so 
rezultati dela vidni.  
V letih 2014, 2015 je bila zaključena celovita 13 let 
trajajoča obnova Kocbekovega doma na Korošici. V 
letu 2017 smo še popolnoma obnovili WC, sobo in 
kopalnico za osebje in nihajna vrata v planinsko 
sobo. V skupnem projektu z PZS smo zamenjali in 
istočasno povečali moč fotovoltajike. 
V letu 2012 do 2016 smo celovito obnovili Orlovo 
gnezdo, ki danes pripet v steno krasi slap Rinka in je 
atraktivna turistična točka. 
V letu 2017 smo pričeli s celovito obnovo 
Frischaufovega doma na Okrešlju: zamenjava 
strehe,  izdelava PIC predavalnice za 30 -35 
slušateljev ter novo dislocirano zimsko sobo. Pred 
začetkom letošnje sezone bodo vsa ta dela 
zaključena, saj so vsi elementi že izdelani v dolini in 
čakamo ugodno vreme, da bodo lahko dostavljeni 
na dom, kjer sledi končna montaža. 
Urejen je Arhiv društva od 1862 do 2010 
(Zgodovinski arhiv Celje).                        . Urejeno je 
zemljiško lastništvo  v katastru zemljišč. Naše 
postojanke imajo vse obratno dovoljenje. 
In zgodila se je katastrofa 20.10.2017, ko je prvi 
letošnji obiskovalec zimske sobe požgal naš dom in 
v dveh urah uničil 13 letno prostovoljno delo članov 
društva, odplačanih vseh  kreditov in lastnih 
prihrankov društva, ki so posledica smotrnega 
gospodarjenja s zbranimi sredstvi pri poslovanju 
naših planinskih postojank. Škodo smo ocenili na cca 
400 - 500.000 €. In pred društvom je nov veliki izziv 
zgraditi nov Kocbekov dom na Korošici, kar je velik 
zalogaj in zahteva popolnoma nov pristop k 
realizaciji projekta. Mislim, da je obdobje 
romantičnega vodenja planinskega društva za nami 
in prihaja obdobje krute ekonomske realnosti, ko se 
bo morala spremenila tudi miselnost obiskovalcev 
naših prelepih gora. Kajti zahteve obiskovalcev so 
velike, mi v društvih pa jih rešujemo  s prostovoljnim 
delom!! 
 

 
 
 

 
Trg mladosti 6, 3320 VELENJE 

Društvo NOVUS deluje z namenom razvijanja 

človeških virov in socialnih programov. Izvajamo 

različna izobraževanja, delavnice in svetovanja.  

V letu 2017 smo pričeli z izvajanjem enega izmed 

pilotskih projektov, 

»Razvoj in izvajanje dolgih programov socialne 

aktivacije ter opolnomočenje oseb za lažji vstop na 

trg dela« 

namenjenega vključevanju najranljivejših skupin 

oseb, brezposelnih, prijavljenih na ZRSZ, 

prejemnikov denarne socialne pomoči in mlajših od 

49 let. Namen projekta je razviti in izvesti 2 (dva) 

dolga programa socialne aktivacije, ki bosta z 

vključenostjo različnih akterjev in celostnim 

pristopom vplivala na ponovno socialno aktivacijo 

oseb iz ciljne skupine na območju regijske enote 

Velenja, Mozirja in Žalca. Program je namenjen 

dvigu socialnih in zaposlitvenih kompetenc pri 

dolgotrajnih prejemnikih denarne socialne pomoči.  

Specifični cilj projekta je opolnomočenje ciljne 

skupine za približevanje trgu dela. T,j.:  

− osebam iz ciljne skupine ponuditi dostopen, 

kakovosten in raznolik program socialne 

aktivacije, ki jim bo omogočil razvoj socialnih in 

zaposlitvenih kompetenc (razvoj socialnih in 

delovnih spretnosti; dvig funkcionalne 

spretnosti za ponovno aktivacijo; pridobitev 

znanj in informacij za reševanje socialne 

problematike z aktivnim pristopom; pridobitev 

splošnih kompetenc, krepitev moči in motivacije 

za ponovno aktivacijo na trgu dela; vključevanje 
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ŠALEŠKI JAMARSKI KLUB PODLASICA 

TOPOLŠICA 
 

v delovno aktivnost in opolnomočenje za vstop 

na trg dela). 

 

− okrepiti povezovanje različnih deležnikov v 

regijski enoti (izvedba programa z aktivnim 

povezovanjem z Zavodom RS za zaposlovanje, 

Centrom za socialno delo, občino, nevladnimi, 

izobraževalnimi in drugimi organizacijami). 

 Trajanje programa 

Trajanje 1 (enega) dolgega programa je 11 mesecev. 

V projektnem obdobju 2017-2019 se bosta izvedla 2 

(dva) dolga programa socialne aktivacije, z 

vključitvijo 40 oseb iz ciljne skupin (20 

oseb/izvedbo). 

Pogoji za vključitev 

Vsaka vključitev osebe obsega predhodno 

obravnavo s strani strokovnega osebja na ZRSZ in 

koordinatork socialne aktivacije za regijsko 

območje. 

Program je za vključene osebe brezplačen. 

Projekt se izvaja v okviru Operativnega programa 

za izvajanje evropske kohezijske politike cilja 

Naložbe za rast in delovna mesta za programsko 

obdobje 2014—2020, 9. prednostne osi: »Socialna 

vključenost in zmanjševanje tveganja revščine«, 

9.1. prednostne naložbe: 

»Aktivno vključevanje, vključno s spodbujanjem 

enakih možnosti in dejavnega sodelovanja ter 

izboljšanje zaposljivosti« in 9.1.2 specifičnega cilja: 

»Opolnomočenje ciljnih skupin za približevanje trgu 

dela.« 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Verjetno je že vsak slišal za jamarje in jih vrgel v 

svojih mislih med rudarje. Verjetno je že vsak slišal 

za jamo in pomislil na tisto, kjer počivaš po 

prenehanju bitja srca. Seveda take zmote velikokrat 

slišiš, če si jamar, torej obiskuješ skriti podzemni svet 

in želiš povedati ponosno, da si jamar in lezeš po 

jamah. Ko pa že ljudje dojamejo, da si jamar, sledijo 

začudeni pogledi in vprašanja: »Ali je globoko, 

kamor greste, še sploh kisik?«.  

Če pa se nato skupaj poglobimo in pogledamo daleč 

nazaj v naše sorodstvo, pa vidimo, da so jame bile 

včasih zelo koristno zavetišče pred hudimi zimami. 

Notri se je iskalo toploto, mir in še danes velikokrat 

najdemo nepojasnjene umetnosti risanja, pa tudi 

glasbila, ki so dajala prijetni zvok utrujenim udom. 

Nato se je na jame pozabilo in se jih zlorabilo za 

povojna grobišča, za veliko skrivališče smeti in 

živalskih kadavrov. S tem smo dodobra uničili dobro 

kvalitetno vodo. In tako smo jamarji tisti, ki sedaj 

čistimo jame, ljudi ozaveščamo in iščemo mir, ki so 

ga ljudje že poznali in izgubili. V temi, vlagi in mrazu 

se stiskamo med skale, iščemo nove rove in 

raziskujemo pot vode.  Veže nas močno prijateljstvo, 

saj v tako skritih kotičkih Zemlje je prijateljeva roka 

najmočnejša vez, da premagaš vse ovire. Jamarji 

smo pustolovci, prehodimo cele planine, da 

najdemo nove vhode. Potikamo se doma, po celi 

Sloveniji in tujini. Tako spoznavamo tudi širše 

razvijanje našega planeta, ki je še vedno zelo 

skrivnosten in nerazumljiv v svojem zelo burnem 

življenju. To posebej lahko vidimo v jamah, kjer 

najdemo tektonske razpoke, posledice dviganja 

hriba, nekdanjih mogočnih vodotokov, kristalov, 

vulkanskega pepela itd… vse to jamarji vidimo med 

svojim potovanjem v podzemnem svetu. Veliko je še 

neodkritega, veliko še moramo povedati - od kod 

vam priteče voda v kozarec, odstraniti smeti, 

predvsem pa zaščititi ta ranljivi ekosistem in ohraniti 
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jame, kot so bile. Mogoče pa se med sprehodom v 

planinah morate nekoč zateči v votlino, ker so se 

zgrnili nad glavo temni oblaki in boste tedaj začutili 

med tistimi sivimi stenami to, kar čutimo mi, jamarji, 

med vsakim obiskom jame. To je popoln mir, zlitje z 

naravo v eno. 

 

To smo jamarji iz Šaleškega jamarskega kluba 

Podlasica Topolšica. 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Športno društvo Studence, z daljšim imenom 
Športni park atletiko Studence je društvo, ki 
združuje vse generacija, ki se zavedajo 
pomembnosti športa za zdrav življenjski slog.  
 
Društvo tekom leta organizira 
številna druženja in športna 
tekmovanja, zato bomo v 
letošnjem letu organizirali več 
turnirjev v odbojki na mivki in 
nogometu.  
 
Poleg osnovne dejavnosti društvo ponuja v najem 
igralne površine in piknik prostor. Na voljo je najem 
nogometnega igrišča, odbojkarskega igrišča ali pa 
celotnega piknik prostora, ki vsebuje vse potrebno 
(hladilnik, pokrit prostor za druženje pod kozolcem, 
klopi in mize, žar, wc itn.) za izpeljavo odličnega 

druženja s prijatelji ali 
družino (imamo igrala za otroke). Prostora je 
približno za do 70 oseb. 
 
 
Osnovni kontakti:  

Tel.: 031-391-130 (Klemen Kos)  

Mail: klemenkos.kos@gmail.com 

FB: Piknik plac Studence 

 
Lokacija: Studence 38, Žalec (samo 10 km iz Velenja 
in 7 km iz Žalca) 
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ANDRAGOŠKO DRUŠTVO 

UNIVERZA ZA III. ŽIVLJENJSKO OBDOBJE VELENJE 
 

 
 
 
 
 
 
 
Andragoško društvo Univerza za III. življenjsko 
obdobje Velenje je bila kot druga univerza za tretje 
življenjsko obdobje v Sloveniji ustanovljena 1. 
oktobra 1986, dve leti za ljubljansko. 
 
V šolskem letu 2017/2018 je bilo razpisanih 57 
izobraževalnih  programov, razdeljenih v devetih 
skupinah: tuji jeziki, računalništvo, likovno 
ustvarjanje, geografija in zgodovina, glasbeno 
ustvarjanje, hortikultura, ročna dela, skrb za lastno 
zdravje in splošne dejavnosti. Izobraževanje traja od 
1. oktobra do  30. maja in deluje po sistemu učenja 
v študijskih skupinah -  krožkih. Skupino vodi mentor 
po  z učenci in animatorji dogovorjenem in 
predhodno sprejetem programu dela. Letno se 
izvede od 30 do 100 ur učnega programa v 
posameznem krožku. Evalvacija znanja je običajno 
izkazana s strokovno študijsko ekskurzijo, bralno 
značko in z interno ali javno prireditvijo ob zaključku 
šolskega leta. Univerza že vsa leta sodeluje na 
prireditvah širšega kulturnega okolja regije in je v 
preteklem šolskem letu  samostojno ali kot 
soorganizator izvedla okrog 50 javnih prireditev. 
Delovanje društva deluje na prostovoljnem 
sodelovanju in delu članov ter na nepridobitni 
dejavnosti. 
 
Ob 30 letnici je bila izdana knjiga, ki povzema delo in 
trud, ki so ga v 30 letih številni prostovoljci, mentorji, 
animatorji, študentje, predsednice in nazadnje 
lokalna skupnost vložili v izobraževanje starejših in s 
tem v kakovost bivanja v tretjem življenjskem 
obdobju. V obdobju od 1986 so univerzo za tretje 
življenjsko obdobje Velenje vodile predsednice 
Nena Žohar Mijoč, Slavka Mijoč, Valči Žohar, Erika 
Veršec, Marija Vrtačnik in od 22.2.2018 naprej 
Zdenka Uršnik. 
 
Tudi v naslednjih letih želimo nadaljevati pot, ki so 
jo začrtali naši predhodniki z namenom uresničiti 
poglavitni cilj: SPODBUJATI, RAZVIJATI, 
RAZISKOVATI in predvsem OMOGOČATI 
IZOBRAŽEVANJE STAREJŠIH ZA NJIHOV OSEBNI 
RAZVOJ, ZA BOLJŠANJE NJIHOVIH SOCIALNIH VLOG 
IN PROSTOVOLJNO SODELOVANJE V DRUŽBENEM 
RAZVOJU. 
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DRUŠTVO ZA 
KAKOVOSTNO 

STAROST ZIMZELEN 
ŽALEC 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
Osnovni podatki 
  
Ulica Savinjske čete 4, 3310 Žalec,                                                   
Andreja Šteiner, predsednica društva 
Tel.:031 637 788, steiner.andreja@gmail.com 
 
Matična in davčna številka, številka TRR računa 
odprtega pri banki 
MŠ: 2013886 
DŠ: 60640669 
 
POR: : SI 56 6100 0001 5401 231 PRI  Delavski 
hranilnici d.d. Miklošičeva 5, Ljubljana, 
Agencija  Žalec   
 
Kratka zgodovina društva 
 
Je eno najstarejših društev v Sloveniji, saj se skupini 
Zimzelen I. in Zimzelen II. sestajata že od leta 1991 
dalje, torej 25 let Sestajamo se vsak četrtek od 14.30 
do 16.30 ure v Bergamnovi vili, ki domuje na naslovu 
Ul. Savinjske čete 4, Žalec. Skupaj smo skozi celo 
leto, premor pa imamo julija in avgusta. Društvo 
šteje 32 članov, od tega jih pet zaradi slabe hoje na 
sestanke ne zmore več, dve članici pa sta v domovih 
za ostarele.  
V zadnjem letu dajemo velik poudarek tudi 
družabništvu in ugotavljamo, da  so štiri naše članice 
tudi dobre družabnice v okolju, kjer stanujejo. 
V novembru 2016 smo ustanovili novo bralno 
skupino, ki se bo v prvem letu sestajala dvakrat 
mesečno. 
Društvo Zimzelen in vse skupine, ki ga sestavljajo 
vodijo štiri voditeljice, ki vsake tri mesece sodelujejo 
na intervizijskih sestankih s kolegicami in kolegi iz 
Vojnika in Celja. 
 
V času srečanj se pogovarjamo o vnaprej določeni 
osrednji temi, telovadimo, preverimo prisotnost in 
ostalo, kar smo si začrtali za posamezno srečanje. 
Zadnje pol ure pa se skupini združita in v tem času 
se seznanjamo o nadaljnjem delu, skupaj pojemo in 
enkrat mesečno praznujemo rojstne dneve članic.  
V bralni skupini pa je poleg telovadnih vaj temeljno 
delo usmerjeno v branje krajših oz. daljših tekstov 
na skupini ali doma  in  pogovor o utrinkih ob branju.  
V okviru posebnih programov voditeljice 
organizirajo predavanja, razne delavnice in tečaje 
(tečaj preprečevanja padcev, obvladovanje krvnega 

tlaka, starajmo se trezno), ki so občasno odprti tudi 
za druge občane. Sicer pa pogosto organiziramo tudi 
izlete in ekskurzije v naravo, se medgeneracijsko 
povezujemo z vrtcem in večkrat obiščemo  Hišo 
Sadeži družbe Žalec, katere namen je spodbujanje 
tesnejšega povezovanja in sodelovanja med 
generacijami. 
 
Stanje v preteklem letu (koliko članov, skupin, 
voditeljev/širiteljev, intervizijskih skupin, 
družabništev) 
 

• 32 članov, (23 modrih članov + 4 
podporni člani - doma + 4 aktivnI 
članI-voditeljice) 

• Tri skupine; Zimzelen I. in Zimzelen II., 
Zimzelen bralna skupina 

• Štiri družabnice s po dvema do tremi 
uporabniki 

• Ena intervizijska skupina (Žalec,  Celje) 
• Štiri voditeljice 

 
Redne in izredne aktivnosti v preteklem letu 
 

• Srečanja skupin: Zimzelen I. in 
Zimzelen II.: enkrat tedensko po  1,5 
ure ob četrtkih od 14,30 – 16,00. ure 

• Bralna skupina: dvakrat mesečno 
• Družabništvo: 1 – 3 x tedensko 
• Intervizijska srečanja (tromesečno) 
• Izleti in ekskurzije (enkrat mesečno) 
• Predavanja (enkrat mesečno) 
• Skupne aktivnosti z vrtcem in hišo 

Sadeži družbe (večkrat letno:  4-6 krat) 
• Druge aktivnosti: 1 – 2 x letno 
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SESTANKI 
 
 

 
SODELOVANJE Z OTROKI VRTCA 
 
 
 

 
DELAVNICA BARVANJE VELIKONOČNIH JAJČK    
 
 
 

 
PUST – OBISKALI SMO DOM UPOKOJENCEV CELJE 
 
 
 
 
 
 

 
OBISK GASILSKEGA MUZEJA ŽALEC IN 

PREDSTAVITEV DELOVANJA  DEFIBRILATORJA 

 
PREDAVANJE O DEMENCI 
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TEKAŠKO DRUŠTVO 

SAVINJČAN 
 

 
 

 

 

Smo tekaško društvo Savinjčan, ki je bilo 

ustanovljeno z namenom aktivnega sodelovanja v 

vrhunskem športu kakor tudi na rekreativnem delu 

za ostalo populacijo, ki jim aktivno življenje s 

športom predstavlja način življenja. 

Z namenom uresničevanja obeh zastavljenih ciljev 

smo v TD Savinjčan v svoj letni plan zastavili tudi 

organizacijo raznovrstnih tekmovanj za širšo 

populacijo, na katerih bi ob enem iskali mlade 

tekače, po drugi strani pa omogočili rekreativnim 

tekačem udeležbo na tekmovanjih prilagojenih 

vsem interesentom. 

V letu 2018 bomo organizirali naslednje 

športne prireditve: 

10. Alešev memorial – atletski miting za 
najmlajše (Športni center Žalec, 2. Junij 
2018) 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Žalski nočni miting »Juriš na DR 
10.000m« (Športni center Žalec, 2. 
Junij 2018) 

 

2. Savinjska pivo milja/Krožni tek na 1 
uro (Cestni poligon Šempeter, 9. 
Junij 2018) 
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Več informacij o prihajajočih  dogodkih Tekaškega društva Savinjčan najdete na spletni 
strani:  http://www.tdsavinjcan.eu/ 
 

  

3. Tekaško-gorski kronometer na 
Bukovco – Pokal Slovenije v gorskih 
tekih za otroške kategorije 
(Migojnice-Bukovca, 8. September 
2018) 

 

1. Juriš na »HMEZAD« (Industrijska stavba 
Hmezad v Žalcu, 29. September 2018) 
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Več informacij o projektu najdete na spletni strani:  www.gostus.org 

 
 

 
 

 
 
 
 
Projekt GOSTUS se ukvarja z ustvarjanjem in 

izboljšanjem nepozabnih izkušenj. Gostoljubnost 

je umetnost predvidevanja potreb in je temeljna 

sestavina za vsako uspešno podjetje. 

Imate ideje, sanje in vizijo vaše organizacije ali 
podjetja? 
Veste kje želite biti, vendar niste prepričani kako 
priti tja? 
Se želite izpopolniti na svojem osebnem področju? 
 

S projektom GOSTUS 2018 spodbujamo nova 

delovna mesta s povečanostjo podjetniške 

aktivnosti, družbene povezanosti in socialne 

vključenosti. Projekt usposablja ter izobražuje 

podjetnost mladih in drugih ljudi brez 

zaposlitve. Prispeva na ohranjanje stanja 

narave, promovira dvig kakovosti življenja in 

ponuja široko paleto spretnosti, izobraževanj in 

strokovnega znanja.  

 

Projekt se bo izvajal na štirih lokacijah; Polzela, 

Žalec, Braslovče in Vransko. Prvi del 

Delavnic bo potekal od začetka aprila do konca 

junija 2018. Drugi del pa od začetka oktobra do 

konca decembra 2018. 

 

Naše cilje bomo v prvi fazi izpolnjevali preko 

delavnic o raznih temah, kot so; menedžment, 

podjetništvo, komunikacija, gospodinjstvo in 

gostoljubnost. Izvajali bomo tudi jezikovne 

tečaje - angleščina, španščina in nemščina. V 

drugi fazi bomo obiskali različne lokale, 

gostilne, hotele in penzione. Ponudili vam 

bomo osebno svetovanje in coaching, kuharske 

delavnice ter prakso v tujini. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.gostus.org/
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Pridobivanje temeljnih in poklicnih 

kompetenc 2016-2019 
 

 
 
  
 
 
 

RAČUNALNIŠTVO JE ZABAVNO 
 
V zelo kratkem času boste pridobili uporabna 
znanja! 
 
Tečaji so namenjeni ZAPOSLENIM, starejšim od 45 
LET, z največ srednješolsko izobrazbo. 
 
Računalniško in digitalno opismenjevanje  

 osebna in poslovna raba interneta in 
socialnih omrežij 

 e-pošta in organizacija časa s koledarjem 
 razne e-storitve (zemljevidi, prevajalniki, 

storitve v oblakih ...)  
 digitalna potrdila in e-komunikacija z 

državno upravo (e-Uprava, Zemljiška 
knjiga, e-Davki, e-Prostor ...) 

 digitalna fotografija (prenos fotografij, 
urejanje in oblikovanje) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Računalniška pismenost za odrasle 

 prilagajanje namizja in delo s podatki 
 urejanje in oblikovanje besedil 
 delo s preglednicami 
 uporaba interneta po meri posameznika 
 uporaba e-pošte in urejanje stikov 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Praktična uporaba Excela 
 učinkovitejše delo s preglednicami,  
 izdelava preglednih analiz z uporabo 

formul in osnovnih funkcij,  
 grafični prikaz podatkov 
 osnove spajanja dokumentov 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uspešna predstavitev – PowerPoint prezentacija  

 priprava predstavitve z uporabo SmartArta 
 uporaba animacij in učinkov za doživeto 

predstavitev 
 vstavljanje tabel, grafov, zvoka in filma 
 izdelava kreativne predstavitve z 

ustreznim dizajnom 
 triki profesionalne predstavitve 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kdaj?  Maj 2018 
Kje? Invel, d.o.o., Trg mladosti 6, 3320 

Velenje (III. nadstropje) 
 
Prijave/Info:   064 250 056, 064 266 117 
sandra.bera@zavod-uspesen.si 
vesna.golob@invel.si   
 
Število mest je omejeno. Prijave zbiramo do 
zasedbe prostih mest. 
 
Projekt je sofinanciran s strani Ministrstva za 
izobraževanje, znanost in šport ter Evropskega 
socialnega sklada. 
 
 
 
 
 
 

 
 

mailto:sandra.bera@zavod-uspesen.si
mailto:vesna.golob@invel.si
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Več informacij:  
Slovenija je dobila edinstveno Vzorčno mesto 
http://www.velenje.si/sporocila-za-javnost/2018/02/9006-Vzorcno-mesto-premierno-
priblizalo-sodobne-tehnologije-obiskovalcem 
 
Velenje prejemnik bronastega znaka Slovenia Green Destination 
http://www.velenje.si/sporocila-za-javnost/2016/05/8100-Velenje-prejemnik-
bronastega-znaka-Slovenia-Green-Destination 
 

“KAJ SE DOGAJA V VELENJU” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.velenje.si/sporocila-za-javnost/2018/02/9006-Vzorcno-mesto-premierno-priblizalo-sodobne-tehnologije-obiskovalcem
http://www.velenje.si/sporocila-za-javnost/2018/02/9006-Vzorcno-mesto-premierno-priblizalo-sodobne-tehnologije-obiskovalcem
http://www.velenje.si/sporocila-za-javnost/2016/05/8100-Velenje-prejemnik-bronastega-znaka-Slovenia-Green-Destination
http://www.velenje.si/sporocila-za-javnost/2016/05/8100-Velenje-prejemnik-bronastega-znaka-Slovenia-Green-Destination
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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 Brečko 

tel: 041 362 878 
e-mail: neza.pavlic.brecko@mcdd.si 

spletna stran: www.mcdd.si 
  

 
 


