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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! 

 

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. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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! 
 

 

 

  

KDO SMO MI? 

N A Š     C I L J  
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. 
 

N A Š E     P O S L A N S T V O 
 
  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. 

 

ZAKAJ SE NAŠE POSLANSTVO ZAČNE IN 

KONČA PRI NEVLADNIH ORGANIZACIJAH? 

 

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. 

 
 Edini v regiji našim NVO s potencialom 

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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Vlada je na dopisni seji v sredo, 30. maja 2018, na 

podlagi Zakona o prostovoljstvu1 in Zakona o 

nevladnih organizacijah2 sprejela Odlok o strategiji 

razvoja nevladnih organizacij in prostovoljstva3. S 

tem odlokom smo dobili prvo  Strategijo razvoja 

nevladnih organizacij in prostovoljstva do leta 

20234. Odlok je začel veljati v ponedeljek, 1. 6. 2018.  

Vlada je tako prerazporedila 1 mio evrov dodatnih 

sredstev za razvoj nevladnih organizacij (NVO). 

Vzpostavil se bo prvi celostni mehanizem za 

zagotavljanje sofinanciranja lastne udeležbe na 

projektih NVO, ki so bili izbrani na ravni EU. Prvi 

koraki na poti k uresničevanju Strategije razvoja 

NVO in prostovoljstva se že odvijajo, saj je že bil 

objavljen Javni poziv za sofinanciranje projektov 

nevladnih organizacij, izbranih na razpisih, 

sofinanciranih iz proračuna Evropske unije. Cilj  

                                                                 
1 Zakon o prostovoljstvu – ZProst. 2011. Sprejet v 
Državnem zboru Republike Slovenije, 3. februarja 
2011.  
2 Zakon o nevladnih organizacijah – ZNOrg. 2018. 
Sprejet v Državnem zboru Republike Slovenije, 20. 
marca 2018. 

ministrstva je namreč povečati stopnjo črpanja 

evropskih sredstev, kar bo ugodno vplivalo na rast 

bruto domačega proizvoda (BDP). MJU želi 

spodbuditi povezovanje in partnersko sodelovanje 

NVO v mednarodnih projektih, spodbuditi prenos 

dobrih praks in okrepiti njihove operativne 

zmogljivosti (MJU 2018a). 

 

Kot razlaga Asociacija (2018), gre za »/prvi celostni 

mehanizem/ v Sloveniji, ki bo zagotavljal visok 

odstotek sofinanciranja pridobljenih projektov, ki v 

državo prinašajo tako dodatna sredstva iz Evrope kot 

delovna mesta. Vsi dosedanji mehanizmi so bili 

namreč razdrobljeni in niso zagotavljali celostne 

podpore.« 

 

 

3 Odlok o strategiji razvoja nevladnih organizacij in 
prostovoljstva do leta 2023. Uradni list RS, št. 
37/2018 z dne 1. 6. 2018.  
4 Ministrstvo za javno upravo. 2018. Strategija 
razvoja nevladnih organizacij in prostovoljstva do 
leta 2023. Sprejeta z Odlokom o strategiji razvoja 
nevladnih organizacij in prostovoljstva do leta 2023. 
Uradni list RS, št. 37/2018 z dne 1. 6. 2018.  

IMAMO PRVO STRATEGIJO RAZVOJA NEVLADNIH ORGANIZACIJ IN PROSTOVOLJSTVA V 

SLOVENIJI! 

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/102198
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2018-01-0887/zakon-o-nevladnih-organizacijah-znorg
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2018-01-0887/zakon-o-nevladnih-organizacijah-znorg
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2018-01-1905/odlok-o-strategiji-razvoja-nevladnih-organizacij-in-prostovoljstva-do-leta-2023
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2018-01-1905/odlok-o-strategiji-razvoja-nevladnih-organizacij-in-prostovoljstva-do-leta-2023
https://www.uradni-list.si/files/RS_-2018-037-01905-OB~P001-0000.PDF
https://www.uradni-list.si/files/RS_-2018-037-01905-OB~P001-0000.PDF
https://www.uradni-list.si/files/RS_-2018-037-01905-OB~P001-0000.PDF
http://www.mju.gov.si/si/delovna_podrocja/nevladne_organizacije/aktualno/
http://www.mju.gov.si/si/delovna_podrocja/nevladne_organizacije/aktualno/
http://www.mju.gov.si/si/delovna_podrocja/nevladne_organizacije/aktualno/
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Strategija sledi opredelitvi, po kateri je nevladna 

organizacija »vsaka organizacija, ki je pravna oseba 

zasebnega prava s sedežem v Republiki Sloveniji, 

njeni ustanovitelji so izključno domače ali tuje fizične 

ali pravne osebe zasebnega prava, je nepridobitna, 

neprofitna in neodvisna od državnih organov, 

političnih strank ali gospodarskih subjektov, če 

izvaja pridobitno dejavnost, mora biti ta povezana z 

njenimi nameni ali cilji, morebitnega presežka 

prihodkov pa ne deli, temveč ga porabi za izvajanje 

ali razvoj svoje dejavnosti. Tej opredelitvi v Sloveniji 

ustrezajo društva, zavodi in ustanove.« (MJU 2018, 

3). 

IZZIVI 

 

GLAVNI STRATEŠKI CILJI  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 razdrobljen NVO sektor, v katerem je 

premalo sodelovanja in povezovanja; 

 nizka profesionalizacija (v letu 2016 je bil 

delež zaposlenih v NVO zgolj 0,82% vseh 

aktivnih prebivalcev; kar 92,2% NVO pa ni 

imelo niti enega zaposlenega); 

 utrditev sodelovanja NVO pri načrtovanju in 

pripravi politik ter predpisov; 

 transparentno in ciljno financiranje NVO 

(razpisi in pozivi morajo biti ciljno naravnani, 

njihovi cilji morajo izhajati iz ciljev javnih 

politik in potreb države; potreba po 

doslednem preverjanju doseganja 

rezultatov; analitično spremljanje razvoja 

NVO ipd.); 

 kakovostno prostovoljstvo (problem 

pomanjkanja spodbud za vpis prostovoljskih 

organizacij v vpisnik; ni zadostnih spodbud za 

mentorstvo; šibka kadrovska podpora za 

izvedbo ukrepov po pristojnih ministrstvih 

ipd.) (MJU 2018). 

 

I. 

DOBRO RAZVITE, UČINKOVITE IN 

INOVATIVNE NEVLADNE ORGANIZACIJE, KI 

SO SPOSOBNE USTREZNO IDENTIFICIRATI IN 

OBRAVNAVATI POTREBE SVOJEGA OKOLJA 

TER SE NANJE UČINKOVITO IN USPEŠNO 

ODZIVAJO; 

 

II. 

POVEZANE, STABILNE, MANJ RAZDROBLJENE 

IN TRAJNOSTNO NARAVNANE NEVLADNE 

ORGANIZACIJE; 

 

III. 

KAKOVOSTNO ORGANIZIRANO IN 

TRAJNOSTNO NARAVNANO 

PROSTOVOLJSTVO, KI JE ŠIROKO 

PREPOZNANO KOT VREDNOTA IN 

POMEMBNO PRISPEVA K DRUŽBENI 

BLAGINJI (MJU 2018, 4–5). 

 



 

 

 7 

STRATEŠKI CILJI SE BODO DOSEGALI Z 
NASLEDNJIMI CILJ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GLAVNI PODCILJI IN UKREPI SO 

                                                                 
5 Priloge k Strategiji razvoja nevladnih organizacij in 
prostovoljstva do leta 2023. Dostopno prek: 

Slovenska filantropija je uspela pridobiti tudi 

medresorsko usklajene priloge k strategiji5, ki bodo 

podlaga za spremljanje uresničevanja načrtovanih 

spodbud po posameznih ministrstvih. V njih so 

podrobneje opredeljeni pričakovani rezultati 

ukrepov in aktivnosti, ki naj bi jih ministrstva izvedla 

za spodbujanje razvoja nevladnih organizacij in 

prostovoljstva (Slovenska filantropija 2018).  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.prostovoljstvo.org/resources/files/pdf
/Priloge_resorjev.pdf (20. junij 2018).  

I. 

Krepitev povezovanja in učinkovitosti nevladnih 

organizacij pri odzivanju na družbene izzive in 

potrebe; 

 

II. 

krepitev sodelovanja države z nevladnimi 

organizacijami; 

 

III. 

razvoj kakovostnega prostovoljstva v vseh 

segmentih družbe (MJU 2018, 5). 

 

 

 

 
I. 

Vzpostaviti spodbudno podporno okolje za 

delovanje in razvoj NVO. 

II. 

Vzpostaviti dolgoročno financiranje NVO. 

III. 

Okrepiti vlogo NVO pri načrtovanju in izvajanju 

javnih politik na lokalni in nacionalni ravni. 

IV. 

Okrepiti sodelovanje NVO in gospodarstva ter 

čezsektorska partnerstva (gospodarstvo, NVO, 

javna uprava). 

V. 

Spodbujati preglednost, integriteto in 

odgovornost NVO. 

VI. 

Spodbujati solidarnost in kakovostno 

prostovoljstvo ter razvoj različnih oblik 

prostovoljstva na lokalni, nacionalni in 

mednarodni ravni (MJU 2018, 13–22). 

http://www.prostovoljstvo.org/resources/files/pdf/Priloge_resorjev.pdf
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Na začetku junija 2018 je vlada RS objavila seznam 

upravičencev do donacij za leto 2018, ki ga mora 

določiti najpozneje do 31. julija tekočega leta za tisto 

leto, za katero se odmerja dohodnina. Gre za 

seznam upravičenih organizacij, katerim lahko 

državljani – davčni zavezanci – namenimo 0,5 

odstotka naše odmerjene dohodnine.  

 

Vsak zavezanec namreč lahko zahteva, da se do 0,5 

odstotkov dohodnine, odmerjene po Zakonu o 

dohodnini (ZDoh-2)6, nameni za financiranje 

splošno-koristnih namenov, med katere sodijo 

humanitarni nameni, varstvo pred naravnimi in 

drugimi nesrečami, invalidski, dobrodelni, ekološki, 

kulturni, športni, religiozni in drugi nameni, ki se 

opravljajo v okviru dejavnosti rezidentov Slovenije, 

ki so po posebnih predpisih ustanovljeni za 

opravljanje navedenih dejavnosti kot nepridobitnih 

dejavnosti (ZDoh-2, 142. čl.). 

 

V ta namen mora zavezanec izpolniti poseben 

obrazec, ki se imenuje »Zahteva za namenitev dela 

dohodnine za donacije« in ga poslati na svoj 

pristojni finančni urad. Zahteva se upošteva za tisto 

                                                                 
6 Zakon o dohodnini – Zdoh-2. 2006. Sprejet v 
Državnem zboru Republike Slovenije, 26. oktobra 
2006. V veljavi od 17. 11. 2006.  

leto, v katerem je bila poslana. Vložena zahteva velja 

za nedoločen čas, kar pomeni, da je ni treba vlagati 

vsako leto. Če želi zavezanec svojo odločitev 

spremeniti in donacijo nameniti komu drugemu, 

mora vložiti novo zahtevo, ki bo razveljavila staro. 

Davčni organ bo torej upošteval zadnjo veljavno 

zahtevo, s katero bo razpolagal na dan 31. decembra 

tistega leta, za katero se odmerja dohodnina 

Donacija dohodnine se lahko nameni eni ali največ 

petim organizacijam. Posameznemu upravičencu, 

lahko torej namenimo 0,1 odstotka, 0,2 odstotka, 

0,3 odstotka, 0,4 odstotka ali 0,5 odstotka 

dohodnine. 

 

CNVOS (2018) obvešča, da so v preteklih letih 

nekatere organizacije iz seznama pomotoma 

izpadle, zato pozivajo vse NVO, da preverijo, ali so 

tudi res na njem. Če se na seznamu ne najdete, je 

potrebno obvestiti pristojno ministrstvo, saj je to 

tisto, ki je ministrstvu za finance poslalo seznam 

upravičencev, ki delujejo na njegovem področju.

NVO, SEDAJ ŽE LAHKO PREVERITE ALI STE NA NOVEM SEZNAMU UPRAVIČENCEV DO DONACIJ 

0,5% DOHODNINE 

https://www.uradni-list.si/files/RS_-2018-038-01912-OB~P001-0000.PDF
https://www.uradni-list.si/files/RS_-2018-038-01912-OB~P001-0000.PDF
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO4697
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO4697
http://www.fu.gov.si/fileadmin/Internet/Davki_in_druge_dajatve/Podrocja/Dohodnina/Letna_odmera_dohodnine/Obrazci/Zahteva_za_namenitev_dela_dohodnine_za_donacije.pdf
http://www.fu.gov.si/fileadmin/Internet/Davki_in_druge_dajatve/Podrocja/Dohodnina/Letna_odmera_dohodnine/Obrazci/Zahteva_za_namenitev_dela_dohodnine_za_donacije.pdf
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RAZPIS AMERIŠKEGA VELEPOSLANIŠTVA ZA SOFINANCIRANJE PROJEKTOV, KI PRISPEVAJO K RAZVOJU 
NEVLADNEGA SEKTORJA V SLOVENIJI 

 

Odprt je razpis Ameriškega veleposlaništva za leto 2018, ki je 
namenjen podpori dobro zasnovanih in vodenih projektov, ki 
prispevajo k razvoju nevladnega sektorja v Sloveniji, pri čemer 
bodo na tokratnem razpisu imeli prednost projekti na naslednjih 
področjih: 
 
 integracija beguncev in migrantov, spoštovanje različnosti in 

multikulturnosti; 
 boj proti korupciji, dobro upravljanje in transparentnost; 
 podjetništvo, inovacije in spodbujanje proste trgovine; 
 okolje, podnebne spremembe in obnovljivi viri energije; 
 energetska varnost in diverzifikacija; 
 mednarodna varnost, boj proti terorizmu in varnostna 

vprašanja; 
 človekove pravice (LGBTI osebe, osebe s posebnimi 

potrebami, opolnomočenje žensk, manjšine); 
 vključevanje mladih, prostovoljstvo in družbena 

odgovornost podjetij; 
 odgovorni in neodvisni mediji; 
 regionalno sodelovanje in spodbujanje vključevanja držav JV 

Evrope v evroatlantske povezave. 
 

KDO SE LAHKO PRIJAVI? 
Na razpis se lahko prijavijo slovenske 
nevladne organizacije, ki izpolnjujejo 

razpisne pogoje. 
 

ROK PRIJAVE 

6. avgust 2018 

DOMAČA STRAN RAZPISA 
https://si.usembassy.gov/education-

culture/grant-opportunities/ngo-
small-grants/ 

 

JAVNI POZIV MINISTRSTVA ZA KULTURO ZA IZBOR JAVNIH KULTURNIH PROJEKTOV MEDNARODNEGA 

SODELOVANJA NA PODROČJU UMETNOSTI 

 

Predmet javnega poziva je 
sofinanciranje kulturnih projektov 
predstavljanja vrhunske slovenske 
umetniške produkcije v tujini ter 

predstavljanja vrhunske tuje 
umetniške produkcije v Sloveniji na 
področjih glasbenih, uprizoritvenih, 

vizualnih in intermedijskih umetnosti, 
ki bodo izpolnjevali kriterije, navedene 

v javnem pozivu. 
 

DOMAČA STRAN RAZPISA 
http://www.mk.gov.si/si/javne_objave
/javni_pozivi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5

Bshow_single%5D=1873 
 

ROK PRIJAVE 
Poziv se bo zaključil s porabo 

razpoložljivih sredstev, vendar ne 
kasneje kot 31. 8. 2018. 

 

KDO SE LAHKO PRIJAVI? 
1. Nevladne kulturne organizacije, registrirane za opravljanje 
kulturno-umetniških dejavnosti ter posredovanje kulturnih 
dobrin v Sloveniji, ki že delujejo na področju javnega poziva, 
glede na osnovno dejavnost pa niso ljubiteljske, 
izobraževalne, znanstvene ali vzgojno-izobraževalne 
institucije, oziroma organizacije, katerih temeljni namen za 
ustanovitev ni bilo opravljanje kulturno-umetniških 
dejavnosti ter posredovanje kulturnih dobrin v Sloveniji; 
 
2. posamezniki (fizične osebe) s področij vizualnih in 
intermedijskih umetnosti, ki so s strani organizatorja uradno 
povabljeni na razstavne in festivalske dogodke, navedene v 
besedilu poziva; 
 
3. kdor je na dan objave javnega poziva vsaj pet let registriran 
za izvajanje dejavnosti na področju kulture in umetnosti; 
 
4. kdor izpolnjujejo druge razpisne pogoje. 
 

https://si.usembassy.gov/education-culture/grant-opportunities/ngo-small-grants/
https://si.usembassy.gov/education-culture/grant-opportunities/ngo-small-grants/
https://si.usembassy.gov/education-culture/grant-opportunities/ngo-small-grants/
http://www.mk.gov.si/si/javne_objave/javni_pozivi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1873
http://www.mk.gov.si/si/javne_objave/javni_pozivi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1873
http://www.mk.gov.si/si/javne_objave/javni_pozivi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1873
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TRETJI PROGRAM ZA UKREPE UNIJE NA PODROČJU ZDRAVJA (2014–2020): RAZPIS ZA SOFINANCIRANJ 

PROJEKTOV 2018 

 

Objavljen je razpis za sofinanciranje projektov 
v okviru programa za ukrepe Unije na 

področju zdravja (2014–2020) za leto 2018, 
namenjen uvajanju oz. prenosu dobrih praks 

na področju spodbujanja zdravja in 
preprečevanja nenalezljivih bolezni ter 
zmanjševanja neenakosti na področju 

zdravja. 
 

KDO SE LAHKO PRIJAVI? 
 
Na razpis se lahko prijavijo pravne osebe javnega 

in zasebnega prava iz držav upravičenk (države 
EU, Islandija, Norveška, Srbija, Bosna in 

Hercegovina ter Moldavija). 
 

DOMAČA STRAN RAZPISA 
 

http://ec.europa.eu/chafea/health/projects.html 

 

ROK PRIJAVE 

13. september 2018 

REC: RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PROJEKTOV NA PODROČJU PREPREČEVANJA IN ZATIRANJA RASIZMA, 

KSENOFOBIJE, HOMOFOBIJE IN DRUGIH OBLIK NESTRPNOSTI 

 

Generalni direktorat Evropske komisije za pravosodje, 
svobodo in varnost je v okviru programa za pravice, 

enakost in državljanstvo objavil javni razpis, namenjen 
sofinanciranju nacionalnih in mednarodnih projektov na 
področju preprečevanja in zatiranja rasizma, ksenofobije, 

homofobije in drugih oblik nestrpnosti za leto 2018. 
 

KDO SE LAHKO PRIJAVI? 
 
Na razpis se lahko prijavijo pravne osebe javnega in 
zasebnega prava iz držav upravičenk v okviru programa za 
pravice, enakost in državljanstvo, ki izpolnjujejo razpisne 
pogoje. Zahteva se partnerstvo med najmanj dvema 
organizacijama. Sodelujejo lahko tudi mednarodne 
organizacije. Profitne organizacije se lahko prijavijo samo v 
partnerstvu z javnimi in neprofitnimi organizacijami. 
 

DOMAČA STRAN RAZPISA 
http://ec.europa.eu/research/participan
ts/portal/desktop/en/opportunities/rec/

topics/rec-rrac-raci-ag-2018.html 
 

ROK PRIJAVE 
4. oktober 2018 

http://ec.europa.eu/chafea/health/projects.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/rec/topics/rec-rrac-raci-ag-2018.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/rec/topics/rec-rrac-raci-ag-2018.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/rec/topics/rec-rrac-raci-ag-2018.html
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REC: RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PROJEKTOV NA PODROČJU NEDISKRIMINACIJE TER INTEGRACIJE ROMOV 

 

Generalni direktorat Evropske komisije za 
pravosodje, svobodo in varnost je v okviru 

programa za pravice, enakost in državljanstvo 
objavil najavo javnega razpisa za sofinanciranje 
projektov na področju nediskriminacije (rasne 

in etnične manjšine, invalidi, starejši, mladi, 
verske manjšine ter LGBTI osebe) in integracije 

Romov za leto 2018. 
 

KDO SE LAHKO PRIJAVI? 
 
Na razpis se lahko prijavijo pravne osebe 
javnega in zasebnega prava iz držav članic EU, 
Islandije in Lihtenštajna, ki izpolnjujejo razpisne 
pogoje. Sodelujejo lahko tudi mednarodne 
organizacije. Profitne organizacije se lahko 
prijavijo samo v partnerstvu z javnimi in 
neprofitnimi organizacijami. 
 

ROK PRIJAVE 
 

9. oktober 2018 

DOMAČA STRAN RAZPISA 
http://ec.europa.eu/research/participants/port

al/desktop/en/opportunities/rec/topics/rec-
rdis-disc-ag-2018.html 

 

REC: RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PROJEKTOV NA PODROČJU SPREMLJANJA, PREPREČEVANJA IN BOJA PROTI 

SOVRAŽNEMU GOVORU NA SPLETU 

 

Generalni direktorat Evropske komisije za 
pravosodje, svobodo in varnost je v okviru programa 

za pravice, enakost in državljanstvo objavil javni 
razpis, namenjen sofinanciranju nacionalnih in 

mednarodnih projektov na področju spremljanja, 
preprečevanja in boja proti sovražnemu govoru na 

spletu za leto 2018. 
 

KDO SE LAHKO PRIJAVI? 
 
Na razpis se lahko prijavijo pravne osebe 
javnega in zasebnega prava iz držav članic EU, 
Islandije in Lihtenštajna, ki izpolnjujejo razpisne 
pogoje. Zahteva se partnerstvo med najmanj 
dvema organizacijama. Sodelujejo lahko tudi 
mednarodne organizacije. Profitne organizacije 
se lahko prijavijo samo v partnerstvu z javnimi in 
neprofitnimi organizacijami. 
 

DOMAČA STRAN RAZPISA 
 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/rec/topics/rec-rrac-online-ag-
2018.html 

 

ROK PRIJAVE 
 

11. oktober 2018 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/rec/topics/rec-rdis-disc-ag-2018.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/rec/topics/rec-rdis-disc-ag-2018.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/rec/topics/rec-rdis-disc-ag-2018.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/rec/topics/rec-rrac-online-ag-2018.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/rec/topics/rec-rrac-online-ag-2018.html
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Vir: CNVOS, 2018b. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REC: RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PROJEKTOV NA PODROČJU BOJA PROTI NASILJU NA PODLAGI SPOLA IN 

NASILJA NAD OTROKI 

 

Generalni direktorat Evropske komisije za 
pravosodje, svobodo in varnost je v okviru programa 

za pravice, enakost in državljanstvo objavil javni 
razpis za sofinanciranje nacionalnih in mednarodnih 
projektov na področju preprečevanja in boja proti 

nasilju na podlagi spola (in spolne usmeritve) in 
nasilja nad otroki za leto 2018. 

 

KDO SE LAHKO PRIJAVI? 
 

Na razpis se lahko prijavijo pravne osebe javnega in 
zasebnega prava iz držav upravičenk v okviru 

programa za pravice, enakost in državljanstvo, ki 
izpolnjujejo razpisne pogoje. Profitne organizacije se 

lahko prijavijo samo v partnerstvu z javnimi in 
neprofitnimi organizacijami. 

 

ROK PRIJAVE 
 

13. november 2018 

DOMAČA STRAN RAZPISA 
http://ec.europa.eu/research/participants/porta
l/desktop/en/opportunities/rec/topics/rec-rdap-

gbv-ag-2018.html 
 

Vse aktualne razpise za NVO 

lahko spremljate na naši 

spletni strani, ki je dosegljiva 

na tej povezavi: 

http://www.sticisce-

novus.si/aktualno/razpisi 

 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/rec/topics/rec-rdap-gbv-ag-2018.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/rec/topics/rec-rdap-gbv-ag-2018.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/rec/topics/rec-rdap-gbv-ag-2018.html
http://www.sticisce-novus.si/aktualno/razpisi
http://www.sticisce-novus.si/aktualno/razpisi
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Medgeneracijski center 
Slovenske filantropije – Hiša 

Sadeži družbe Žalec 

 

 

Medgeneracijski skupnostni center Hiša Sadeži 

družbe Žalec je namenjen aktivnemu 

medgeneracijskemu srečevanju, skupnemu 

ustvarjanju, vzajemnemu sodelovanju, širjenju 

socialnih mrež, izmenjavi znanj in izkušenj ter 

druženju med starejšo in mlajšo generacijo. 

 
Hiša Sadeži družbe Žalec je eden izmed šestih 

medgeneracijskih centrov  Slovenske filantropije, 

Združenja za promocijo prostovoljstva in 

humanitarne organizacije, ki se že 25 let aktivno 

odziva na družbene probleme, spodbuja in razvija 

prostovoljstvo ter medgeneracijsko sodelovanje, 

deluje na področju migracij, pomaga ogroženim in 

je glasen zagovornik človekovih pravic. Slovenska 

filantropija je prva, ki je začela izvajati programe 

medgeneracijskih skupnostnih središč v Sloveniji. 

Slika: Notranji prostori Hiše Sadeži družbe Žalec. 

Medgeneracijski skupnostni center Hiša Sadeži 

družbe Žalec izvaja program medgeneracijskega 

sodelovanja in povezovanja ter prenosa znanj med 

generacijami preko prostovoljskega dela že od leta 

2014 dalje in ponuja prostor aktivnega socialnega 

vključevanja v različne dejavnosti starejše in mlajše 

generacije.  

Slika: Notranji prostori Hiše Sadeži družbe Žalec. 

V Hiši so dobrodošli vsi prebivalci lokalne skupnosti, 

ciljno pa izvajamo aktivnosti, ki spodbujajo: aktivno 

staranje, socialno aktivacijo, povezovanje generacij, 

prenos znanja med generacijami in vključevanje v 

medgeneracijsko prostovoljstvo. Z lanskim letom 

smo se pridružili mreži večgeneracijskih centrov in 

skupaj s partnerji Ljudsko univerzo Velenje in UPI 

Ljudsko univerzo Žalec tvorimo PLANET GENERACIJ 

savinjsko-šaleške doline.  

 

 

 

Hiša Sadeži družbe Žalec ponuja vsem prebivalcem 

lokalne skupnosti širše programe socialne aktivacije 

in jim omogoča, da prevzemajo (med njimi tudi 

upokojenim strokovnjakom, pedagoškim 

delavcem…) aktivno vlogo v skupnosti. Ciljno pa se 

osredotočamo na 3 ranljive skupine (starejše ljudi 

nad 55 – osebe, ki so socialno izključene ali pa 

potrebujejo podporo in pomoč v vsakodnevnem 

življenju, brezposelne osebe, ki so težje  zaposljive 

in mlade z manj priložnostmi) in jim pomagamo pri 

aktivni vključenosti v družbo, soustvarjanju in 

večanju socialne mreže.  
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Naš program omogoča šibkejšim (predvsem 

starejšim uporabnikom, ki se soočajo z revščino, 

socialno izključenostjo in posledično osamljenostjo) 

možnost ponovnega vključevanja v družbo 

(obiskovalci aktivnosti) oziroma se jim preko 

različnih storitev (svetovanje, Prostovoljski servis 

Hiše, pravna pomoč, skupine za samopomoč) nudi 

konkretno pomoč preko katere lažje ostajajo aktivni 

v svojem domačem okolju. 

V svoje dejavnosti aktivno vključujemo prostovoljce 

vseh generacij, ki vodijo različne delavnice in vadbe, 

od tai-chi – ja, joge in jogijskih asan, vadbe za 

hrbtenico in tibetanskih vaj, do kuharskih in 

ustvarjalnih delavnic, slikanja, ročnih spretnosti, 

delavnic na temo zdravega življenja in staranja, tujih 

jezikov in konverzacije, računalništva, potopisnih 

predavanj, bralnega kluba, delavnic za žensko 

podjetništvo, delavnic na temo zelišč, gong 

meditacije, svetovalnih delavnic (pravno svetovanje, 

svetovanje mladim na različne teme)… Udeležba na 

delavnicah je brezplačna, pri nekaterih zbiramo 

predhodne prijave, saj je število udeležencev 

omejeno. Delavnice izvajajo prostovoljci različnih 

generacij in so oblikovane glede na potrebe in 

pobude vseh, ki se udeležujejo aktivnosti v Hiši. 

Slika: Kulinarična doživetja. 

 

 

 

 

 

Slika: Tedenska delavnica joge. 

Slika: Kuharske delavnice. 

Posebej za otroke imamo v naši Hiši vsak dan 

organizirano UČNO POMOČ, med šolskimi 

počitnicami pa organiziramo PESTRE OTROŠKE 

POČITNIŠKE TABORE, na katerih je poudarek na 

ustvarjalnih, izobraževalnih, kuharskih, 

medkulturnih in gibalnih delavnicah. Na otroške 

počitniške delavnice vedno povabimo različne 

ustvarjalce in animatorje, v veliko pomoč pa so nam 

tudi naši prostovoljci. 

Slika: Počitniški tabor 2017. 

Slika: Gong meditacija za otroke 
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 Za naše prostovoljce organiziramo BREZPLAČNA 

USPOSABLJANJA na različne tematike, jim nudimo 

MENTORSKO PODPORO in sem jim na koncu leta, 

skupaj z županom občine Žalec, g. Jankom Kosom, 

svečano zahvalimo za njihovo srčno in predano delo.  

 

Programi v medgeneracijskih skupnostnih centrih 

(Hiša Sadeži družbe Žalec, Murska Sobota, Vipava, 

Metlika, Logatec in Črnomelj), se ločijo od ostalih 

sorodnih programov tudi po tem, da izvajajo 

kompleksno ponudbo različnih vrst podpore: 

 organizacijo dnevnih aktivnosti,   

 spodbujajo sodelovanje in povezovanje med 

generacijami, 

 posredovanje informacij, telefonsko svetovanje 

starejšim, osveščajo in izobražujejo ter 

povezujejo različne akterje v lokalnem in 

regionalnem okolju. 

 

Slika: Aktivnosti V Hiši Sadeži družbe Žalec. 

 

Medgeneracijsko sodelovanje je v našem programu 

že samo načrtovanje programa, saj pri tem 

sodelujejo tako mlajši kot starejši. Program 

prilagajamo tudi potrebam lokalne skupnosti in 

skrbimo za nadaljnji razvoj medgeneracijskih 

programov. Vodje Hiš se tudi redno strokovno 

izobražujemo na področju socialnega varstva, 

medgeneracijskega sodelovanja in dela z ranljivimi 

skupinami. Prepričani smo, da je naš program za 

slovenski prostor inovativen in kreativen ter zelo 

nujen, saj ponuja sodobne rešitve na področju 

medgeneracijskega sodelovanja. 

 

Sodelujemo na številnih nacionalnih dogodkih 
Slovenske Filantropije in organiziramo aktivnosti 

na lokalni ravni: 
 

 DAN ZA SPREMEMBE (april) 
 

 NACIONALNI TEDEN PROSTOVOLJSTVA in 
VESELI DAN PROSTOVOLJSTVA (maj) 

 

 FESTIVAL MIGRANTSKEGA FILMA (junij) 
 

 KONGRES PROSTOVOLJSTVA (december) 
 

 

V lanskem letu smo se pridružili tudi 

humanitarnemu projektu Rožnatih pletenin 

Združenja Europadonna za boj proti raku dojk in 

letos še humanitarnemu projektu kvačkanih 

hobotnic za nedonošenčke v inkubatorjih 

Ljubljanske in Mariborske porodnišnice. Naše pridne 

obiskovalke Uric pletenja pod mentorstvom Marjete 

Hudovernik so jih ustvarile že več kot 100. 

V Hiši Sadeži družbe Žalec sodelujemo in se 

povezujemo s številnimi lokalnimi in regijskimi 

službami, društvi in organizacijami - Centrom za 

socialno delo Žalec in dnevnim centrom za otroke 

Podmornica, občino Žalec, Društvom upokojencev 

Žalec z Zlatim kotičkom, Medobčinskim društvom 

invalidov, UPI Ljudsko univerzo Žalec, Območnim 

združenjem Rdečega križa Žalec, Zavodom za 

zaposlovanje, Zdravstvenim domom Žalec in 

Centrom zdravja, medobčinsko knjižnico Žalec, 

društvom prijateljev mladine občine Žalec, 

društvom Želva Eureka, Mačjo Vilo in Društvom 

NOVUS iz Velenja in s temi organizacijami se 

povezujejo tudi naši uporabniki. Smo tudi varna 

točka za Unicef in veliko sodelujemo z različnimi 

osnovnimi šolami. 
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V okviru naših vsebin za VGC PLANET GENERACIJ vas od septembra dalje v Hišo Sadeži družbe Žalec ponovno 
vabimo na naslednje aktivnosti: 

 

vsak TOREK 
ob 9.00 

IZOBRAŽEVALNA IN PRAKTIČNA MEDGENERACIJSKA DELAVNICA 
»TAI – CHI« 

vsako SREDO 
ob 8.30 

ŠPORTNE AKIVNOSTI ZA ZDRAVO IN AKTIVNO STARANJE 
»TELOVADBA: Okrepimo hrbtenico« 

Vsak dan 
od 14.00-17.00 

ob 17.00 in 18.00 

VSEBINE ZA LAŽJE USKLAJEVANJE POKLICNEGA TER ZASEBNEGA ŽIVLJENJA 
»UČNA POMOČ« 

IZOBRAŽEVALNA IN PRAKTIČNA MEDGENERACIJSKA DELAVNICA 
»ZAČETNI TEČAJ NEMŠČINE« in »ZAČETNI TEČAJ ANGLEŠČINE« 

vsak ČETRTEK 
ob 9.00 in ob 18.00 

VSEBINE NAMENJENE VSEŽIVLJENJSKEMU UČENJU 
»JOGIJSKE ASANE« in »JOGA« 

Vsak PETEK 
ob 10.00 

IZOBRAŽEVALNA IN PRAKTIČNA MEDGENERACIJSKA DELAVNICA 
»KUHARSKA DELAVNICA« 

V JULIJU in 
AVGUSTU 

16.7. – 3.8. 

OTROŠKI POČITNIŠKI TABOR 
(ustvarjalne delavnice, varstvo, družabne igre, tematski dnevi, igre na prostem, 
kuharske delavnice.. vsak dan od 8h-16h (obvezne prijave, starost od 6-11 let) 

 

 
 

POLETNI OTROŠKI TABOR 
 

  
 

Na taboru bomo imeli socialne igre in ustvarjalne 
delavnice, gozdno terapijo, znakovni jezik, 

delavnico zdrave prehrane in gibanja.. 
 

Poletni tabor,  bo potekal od ponedeljka do petka,  
od 8h do 16h.  

Namenjeni so otrokom od 6 do 11 let.  
 

Tabor bo potekal v treh terminih in sicer: 
 

16. 7. - 20. 7. 
 23. 7. - 27. 7. 
30. 7. -  3. 8. 
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Vse naše aktivnosti so brezplačne, saj naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega 

socialnega sklada (ESS) ter  občina Žalec. 

 

 
 

Naši kontakti: 
Hiša Sadeži družbe Žalec, Hmeljarska 3, Žalec, telefon 051 669-714 

hisa-zalec@filantropija.org  
Naš redni mesečni program je objavljen na spletni strani Slovenske Filantropije 

http://www.filantropija.org/hisasadezidruzbe-zalec. Naše aktivnosti in dogodke pa lahko spremljate na FB Hiša 

Sadeži družbe Žalec  

Vabljeni, da se nam pridružite kot obiskovalci ali prostovoljci  

DOBRA DELA NE POTREBUJEJO REKLAME, DOBRA DELA POTREBUJEJO VAS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:hisa-zalec@filantropija.org
http://www.filantropija.org/hisasadezidruzbe-zalec
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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.  

 

 

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 

sofinanciran 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. 

 

 

 

Neformalno druženje 

Neformalno druženje zagotavljamo v prostorih 

Centra za družino Harmonija od ponedeljka do 

petka, od 7:30 do 17:00. V času neformalnega 

druženja nudimo prostor in ambient za prijetno 

skupno preživljanje prostega časa družin. 

Obiskovalci centra lahko igrajo družabne igre,  

uporabljajo računalnik 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, 

predavanja in treninge starševstva, kjer govorimo o 

koristnih in strokovnih vsebinah povezanih s 

starševstvom. Srečanja potekajo ob sproščenem 

klepetu, kjer razvijamo starševske kompetence, 

postajamo samozavestnejši in odločnejši starši, kar 

se bo odraža v dobrem odnosu med starši in otroci.  

 

AKTIVNOSTI V JULIJU IN AVGUSTU: 

10. 7. 2018 – Dober odnos med staršem in otrokom 

12. 7. 2018 – Kaj storiti, če vas otroci izsiljujejo? 

31. 7. 2018 – Starši, pustite otroku odrasti 

7. 8. 2018 – Stresno sodobno starševstvo 

14. 8. 2018 – Sočutno starševstvo 

16. 8. 2018 – Strahovi otrok 

 

Aktivnosti potekajo ob torkih in četrtkih ob 10:00. 
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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 mesecu 

ob 10. ali 11. uri. 

 

AKTIVNOSTI V JULIJU IN AVGUSTU: 

4. 7. 2018 – Priprava smoothijev za otroke 

18. 7. 2018 – Zdrav življenjski slog za zdravo  telesno 

težo 

25. 7. 2018 – Čokolada: Hrana za dušo in telo 

1. 8. 2018 – Kri: Življenjsko pomembna tekočina 

22. 8. 2018 – Pomembnost gibanja za otroke 

29. 8. 2018 – Priprava smoothijev za otroke 

 

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, teambuilding igre, 

ustvarjalne in računalniške delavnice).  

Za nami je že uspešno izpeljan prvi in drugi termin 

aktivnih poletnih počitnic. Počitniški program 

izvajamo smo izvajali na prostem (igrišče in park ob 

velenjski promenadi) 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 
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veščine, igrajo družabne igre, izvajajo aktivnosti za 

krepitev ustvarjalnosti, se pogovarjajo, učijo, ipd. 

 

Program naših aktivnosti redno 

objavljamo na spletni strani 

www.drustvo-novus.com,  na Facebooku (Drustvo 

NOVUS) in v Koledarju prireditev Velenje.  

 

Lahko pa nas kontaktirate preko e-pošte 

info@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. ure.  

 

Z veseljem vas pričakujemo! 

 

 

http://www.drustvo-novus.com/
mailto:info@drustvo-novus.com
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ANDRAGOŠKO 
DRUŠTVO UNIVERZA 
ZA III. ŽIVLJENJSKO 
OBDOBJE VELENJE 

 

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 
 

Slika: Izlet prostovoljcev UNI 3 v Šmarje pri Jelšah – 
Lamberg, 19.04.2018. 
 

Spoštovani člani UNI 3! 

Univerza za III. življenjsko obdobje Velenje , ki deluje 

že 32 let in je druga po starosti in velikosti v sestavi 

slovenske mreže UTŽO, ima vsestransko podporo 

MOV, ki si prizadeva, da je Velenje prijazno ljudem, 

stalno razvijajoče se mesto z izrednim posluhom za 

občane. 

 

Veliko starejših, pa ne le starejših, študentov se je 

zvrstilo v teh letih, željnih pridobiti znanje ter 

izpolniti življenjske sanje. Cilji študentov univerze so 

učiti se za svoje zadovoljstvo, ustvarjati produkte in 

kulturo po srcu, sodelovati v delovni sredini,  ki 

postaja tvoj drugi aktivni delokrog. Biti vedoželjen, 

ustvarjalen, družaben, sodoben, pozitiven in 

humanitaren so znane karakteristike naših članov, ki 

tako ostajajo aktivni  člen skupnosti, sestavni del 

razvijajoče se zgodbe o Velenju. To zgodbo ustvarja 

okrog 600 študentov  v  49 krožkih in se  predstavlja  

na okrog 50 javnih kulturnih prireditvah, od katerih 

ima ena mednarodni značaj. 

 

Mentorji krožkov pravijo, da jih pri študentih 

univerze vedno znova preseneča njihova zavzetost 

za učenje, prilagodljivost, radovednost in pogum za 

nove izzive.  

 

Pri izobraževanju je zaznavna raziskovalna 

dejavnost, pa naj bo to izobraževanje ali kulturna 

dediščina. Vsako leto so prisotni novi pristopi pri 

načinu in vsebini izobraževalnih programov ter pri 

doseganju ciljev. Izvaja se evalvacija novo 

pridobljenega znanja, praviloma javno na visoki 

kakovostni ravni. Tako smo marca imeli dve razstavi 

v Vili Bianca: likovno Mozaik ob 10 letnici delovanja 

krožka Perspektiva pod mentorstvom Danice 

Arzenšek in klekljarsko Tečejo, tečejo nitke … ob 20 

letnici delovanja 4 krožkov pod mentorstvom Tilke 

Kompare. Aprila so v Vili Mayer v Šoštanju 

razstavljale klekljarice Erike Pajk, v preddverju 

knjižnice Velenje pa so člani krožka Obdelava 

digitalne fotografije pod mentorstvom prostovoljca 

Leopolda Kočevarja predstavili izdelke v programu 

Power Point in Movie Maker. Z nastopom Mateja 

Cvikla, mentorja krožka Joga skozi srce smo bili 

soorganizatorji 8. medgeneracijskega festivala, z 

veziljami Spominčice, pod mentorstvom Jožice 

Grobelnik smo bili deležni mavričnega 

spomladanskega festivala. Maja smo na velenjskem 

gradu izpeljali etnološko prireditev tradicionalno 

Jajčerijo in medgeneracijski kulturni projekt 

»Peričice smo me«. Godba veteranov UNI 3 je 10 

obletnico aktivnega delovanja proslavila z 

veličastnim koncertom v Glasbeni šoli FKK, Velenje 

15.maja. Z LU Velenje smo sodelovali  v tednu 

vseživljenjskega učenja  ter na Titovem trgu pekli 

http://www.uni-tri-velenje-drustvo.si/
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palačinke in s tem privabljali radovedneže k 

predstavitveni stojnici. 

 

V oktobru bomo pod pokroviteljstvom Mestne 

občine Velenje pripravili 5. mednarodni festival 

vezenja »Povšter«. Imamo  torej zelo pridne 

študente in dobre sodelavce.  

 

Letošnji program smo popestrili z novimi krožki: 

Ruščina – začetni, Fotografski krožek, Šaleška dolina, 

ali te poznam?, Brenkala, Joga smeha in Varnost v 

prometu.  

 

Prof. dr. Ana Kranjc je ob Dnevu starejših pod geslom 

ČILI, ZDRAVI, INFORMIRANI in DEJAVNI povedala: » 

Največje delo, ki ga bo družba imela v prihodnje je 

UČENJE! Postajamo učeča se družba, ki se mora učiti 

za osebni razvoj.   

 

 

 

 

 

 

 

Prihajamo na nove paradigme. Potrebno se je 

odzivati na splošne potrebe ljudi po znanju, kot je to 

storila mreža UTŽO Slovenije z gibanjem Znaš, nauči 

drugega, kjer znanje kroži med ljudmi iste generacije 

ali je medgeneracijsko, ker učenje in potrebe po 

znanju ne poznajo meja.« 

 

Dokler se učiš, nisi star, se počutiš dobro - si zdrav, si 

del sodobnega ustvarjalnega okolja in skupnosti. 

Pridružite se nam saj vas vabimo, da se tudi vi imate 

lepo! 

 

Zdenka Uršnik, 

Predsednica UNI 3 



 

 

     24 

PROGRAM ZA ŠTUDIJSKO LETO 2018/2019 

 

1. TUJI JEZIKI  

Zap. 

Štev. 

Dan Ura Krožek - Študijska skupina Mentor Število 
izobraž. ur 

Lokacija 
izobraževanja 

1 PO 15.00 TIME FOR ENGLISH Magda Žist 50 OŠ MPT 

2 PO 17.00 RUSKI JEZIK - ZAČETNI Lilijana Kadirova 30 OŠ MPT 

3 TO 8.00 POGOVORNA NEMŠČINA IV Marija Klemenšek 30 Glasbena šola 

4 TO 10.00 ITALIJANSKI JEZIK  III Neva Trampuš 40 Glasbena šola 

5 TO 10.00 NEMŠKI JEZIK  II Jože Bačič 40 LU  Velenje 

6 TO 17.00 POGOVORNA ANGLEŠČINA  Magda Žist 50 OŠ MPT 

7 SR 10.00 ANGLEŠKI JEZIK - I Fanika Sagmeister 40 UNI 3 

8 SR 15.00 ŠPANSKI JEZIK II Špela Hrastnik 40 OŠ Šalek 

9 SR 16.30 POGOVORNA ŠPANŠČINA Špela Hrastnik 40 OŠ Šalek 

10 SR  10.00 POGOVORNA  NEMŠČINA Jože Bačič 40 LU Velenje 

11 SR 10.00 ITALIJANSKI  JEZIK  II Neva Trampuš 40 Glasbena šola 

 
 
 

2. RAČUNALNIŠTVO 
 

Zap. 
Štev. 

Dan Ura Krožek - Študijska skupina Mentor Število 
izobraž.ur 

Lokacija 
izobraževanja 

12 TO 10.00 FOTOGRAFSKI  KROŽEK Rok Rakun 50 UNI 3 

 
 
 
 

3. LIKOVNO USTVARJANJE 
 

Zap. 
Štev. 

Dan Ura Krožek - Študijska skupina Mentor Število 
izobraž.ur 

Lokacija 
izobraževanja 

13 PO 8.30 LIKOVNI KROŽEK Danica Arzenšek 40 Vila Rožle 

14 TO 17.00 KALIGRAFIJA Marija Kranjc 30 Vila Rožle 

 
 
 
 

 

NOVO 
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4. GEOGRAFIJA IN ZGODOVINA 

Zap. 
Štev. 

Dan Ura Krožek - Študijska skupina Mentor Število 
izobraž.ur 

Lokacija 
izobraževanja 

15 PO 10.00 ZGODOVINSKO ETNOLOŠKI Damjan Kljajič 30 Grad Velenje 

16 TO 10.00 UMETNOSTNA  ZGODOVINA Tatjana 
Vidmar 

30 Center Nova * 

17 ČE 11.00 SLOVENIJA, TE POZNAM ? Branka 
Mestnik 

30 UNI 3 ** 

18   ŠALEŠKA DOLINA, TE POZNAM 
? 

 30  

*prvi in tretji TO v mesecu;                                    ** drugi in četrti ČE v mesecu 

 

5. GLASBENO USTVARJANJE 

Zap. 
Štev. 

Dan Ura Krožek - Študijska skupina Mentor Število 
izobraž.ur 

Lokacija 
izobraževanja 

19 PO   9.30 GODBA VETERANOV  Aljoša Pavlinc  100 Glasbena šola 

20 PO 13.00 ELEKTRIČNE KLAVIATURE  Frenk Kadliček 50 UNI 

21 PO 14.30 BRENKALA  Gorazd Planko 30 UNI 

22 PE   8.00 VOKALNA SKUPINA  Tadeja Cigale 100 UNI 

23 PE 10.30 CITRE  Irena Tepej 30 UNI 

 
 
 
 

6. HORTIKULTURA 
 

Zap. 
Štev. 

Dan Ura Krožek - Študijska skupina Mentor Število 
izobraž.ur 

Lokacija 
izobraževanja 

24 ČE 15.00 RASTLINE  NAREDIJO  DAN LEPŠI Simon Ogrizek 40 PUP Velenje 

25 ČE 15.30 SADJARSTVO Gašper Kokot 30 UNI 3 

26 PE 10.00 ZELENJAVNI VRT - GARTLC Vera Bandalo 30 UNI 3 * 

 
* Raziskovalni krožek na Grilovi domačiji 
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7. ROČNA DELA 

Zap. 
Štev. 

Dan Ura Krožek - Študijska skupina Mentor Število 
izobraž.ur 

Lokacija 
izobraževanja 

27 PO 9.00 KLEKLJANJE  Mozirje Erika Pajk 50  DU Mozirje 

28 PO 16,30 KLEKLJANJE  V Erika Pajk 50 OŠ Livada 

29 PO 7.45 KLEKLJANJE  I Ivica 
Videmšek 

40 UNI 3 

30 PO 10.00 KLEKLJANJE  II Erika Pajk 40 UNI 3 

31 TO 17.00 KLEKLJANJE  III Urša Kotnik 40 UNI 3 

32 SR 14.00 SLO LJUDSKE VEZENINE  II Jožica 
Grobelnik 

40 UNI 3 

33 SR 16.00 SLO LJUDSKE VEZENINE  I Jožica 
Grobelnik 

40 UNI 3 

34 SR 17.00 ŠIVANJE IN KROJENJE Alenka Košir 50 ŠC Velenje 

35 ČE 17.00 ŠIVANJE IN KROJENJE Alenka Košir 50 ŠC Velenje 

36 PE 17.00 ŠIVANJE IN KROJENJE Alenka Košir 50 ŠC Velenje 

 
 
 
 

8. SKRB ZA LASTNO ZDRAVJE 
 

Zap. 
Štev. 

Dan Ura Krožek - Študijska skupina Mentor Število 
izobraž.ur 

Lokacija 
izobraževanja 

37 PO 19.00 OHRANJANJE TELESNE 
ZMOGLJIVOSTI  IV 

Martina Jan 30 OŠ Šalek 

38 PO 18.00 EFT - TEHNIKE DOSEGANJA 
ČUSTVENE SVOBODE 

Adil Huselja 40 OŠ Šalek 

39 TO 17.00 OHRANJANJE GIBČNOSTI  I Irena Menih 30 OŠ Gorica 

40 TO 18.00 OHRANJANJE GIBČNOSTI  II Irena Menih 30 OŠ Gorica 

41 TO 18.00 JOGA  SMEHA* Tanja Lesničar 20 OŠ Antona Aškerca 

42 SR 18.00 ČI GONG  I Adil Huselja 30 ŠC Velenje 

43 SR 19.00 ČI GONG  II Adil Huselja 30 ŠC Velenje 

44 SR 16.00 OHRANJANJE TELESNE 
ZMOGLJIVOSTI  I 

Irena Jurič 30  OŠ Livada 

45 SR 17.00 OHRANJANJE TELESNE 
ZMOGLJIVOSTI  II 

Irena Jurič 30 OŠ Livada 

46 SR 18.00 OHRANJANJE TELESNE 
ZMOGLJIVOSTI  III 

Irena Jurič 30 OŠ Livada 

47 SR 10.00 JOGA SKOZI SRCE Matej Cvikl 30 MC Velenje 

48 ČE   8.00 PLANINARJENJE Marija Lesjak 40 Avtobusna postaja  

49 ČE   8.00 POHODNIŠTVO Marija 
Kuzman 

40 Avtobusna postaja  

* vsak drugi in četrti torek v mesecu  
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9. SPLOŠNE DEJAVNOSTI 
 

Zap. 
Štev. 

Dan Ura Krožek - Študijska skupina Mentor Število 
izobraž.ur 

Lokacija 
izobraževanja 

50 TO   8.00  DRAMATIČNI KROŽEK  Karli  Čretnik  30 MČ Levi breg-zahod 

51 PE 11.00 UMETNOST ŽIVLJENJA SKOZI 
DUHOVNO RAST 

Maja 
R.Mrevlje 

30 LU Velenje 

52 TO 15.00 VARNOST V PROMETU Ines Dobnik 30 UNI 3 

 
 
Praviloma bo prvo srečanje krožkov, razen Godbe veteranov UNI 3, v prvem tednu oktobra 2018. 
Vsi člani bi naj podpisali Vpisnico s pristopno izjavo, sestavljeno v skladu z določili nove Uredbe EU o varstvu 
osebnih podatkov. 
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 (stolpič B), v septembru vsak 
dan od 8. Do 12. Ure. 
Letna članarina ostane nespremenjena in znaša 15,00 € in se poravna na sedežu ob vpisu ali animatorju ter 
najkasneje do 05.11.2018. 
Prispevki za krožek se lahko plačajo na sedežu  ali animatorjem v enkratnem znesku ali v dveh obrokih. Prvi 
obrok (polovična cena)  naj bi bil poravnan najkasneje do 05.12.2018. drugi pa najkasneje do 05.02.2019. 
 
Lokacije 
UNI 3: 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
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Prostor poln kreativnosti, izkušenj, sodelovanja in 

mladih, prostor primeren za vse... 

Tukaj smo že več kot ducat let in še vedno delujemo 

z mladimi za mlade. 

 

MCDD je na lokalnem področju začel delovati kot 

notranja organizacijska enota Kluba študentov 

Dravinjske doline leta 1999. Od leta 2003 pa smo 

zasebni zavod, ki aktivno deluje na področju 

mladine in kulture v Občini Slovenske Konjice. Do 

danes smo v naši občini postali največja mladinska 

in nevladna organizacija. 

 

Vizija zavoda je aktivacija mladih, spodbujanje 

aktivnega državljanstva, dvig kulturnih kompetenc, 

dvig družbene odgovornosti, spodbujanje 

mobilnosti mladih ter neformalno izobraževanje. 

 

Na lokalnem področju smo zaznani kot pomemben 

akter, na nacionalni ravni dosegamo najvišje ocene 

med mladinskimi centri, mednarodno se umeščamo 

med aktivnejše mladinske organizacije. 

 

Projekt Mladinske kreativne produkcije 

Projekt Mladinske kreativne produkcije (MKP) izvaja 

Mladinski center Dravinjske doline v Slovenskih 

Konjicah. Projekt MKP, ki je sofinanciran s strani 

Republike Slovenije in Evropske unije iz Evropskega 

socialnega sklada, se je pričel izvajati julija 2016 z 

zaključkom projekta septembra 2018. Vanj se 

vključujejo mladi z različnih področij kreativne 

industrije, predvsem arhitekture in oblikovanja ter 

elektro-gradbenega področja. Projekt naslavlja 

problematične ciljne skupine mladih, ki se na trgu 

dela soočajo s pomanjkanjem delovnih izkušenj in 

malo priložnostmi za zaposlitev. V projektu mladi 

pridobivajo delovne izkušnje, prepoznavnost, 

reference, priložnosti za mreženje z delodajalci in 

skupaj oblikujejo Kreativno skupnost.  

Slika: Kaj mladi pridobijo z vključitvijo v projekt? 

 

Na tak način se zvišuje njihova zaposljivost, 

postanejo aktivni in si sami ustvarjajo prostor za 

njihove storitve na trgu dela. Mlade se promovira v 

letni izdaji revije Kreativne produkcije, na spletu 

www.kreativneprodukcije.si ter v sklopu potujoče 

razstave izdelanih projektov, ki kroži po javnih in 

zasebnih ustanovah.  

 

Del projekta MKP predstavljajo Mladinski 

arhitekturni natečaji (MAN), ki omogočajo izdelavo 

idejnih projektov za lokalne skupnosti. Mladi 

arhitekti in arhitektke se v sodelovanju z naročnikom 

lotijo reševanja prostorskih problemov, pod 

strokovnim mentorstvom lokalne arhitektke Mie 

Crnič ter gostujočih mentorjev, arhitektov Janka 

http://www.kreativneprodukcije.si/
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Rožiča in Miroslava Kvasa. Ob zaključku mladi 

projekte predstavijo z javno razgrnitvijo.  

 

V času trajanja projekta MKP so predvidena štiri 

sodelovanja z lokalnimi skupnostmi. Izvedena so bila 

že tri v sodelovanju z Občino Slovenske Konjice, 

Vitanje in Celje, trenutno poteka sodelovanje z 

Občino Velenje.  

 

Izvedeni projekti 

 MAN1_Slovenske Konjice (marec 2017) 

Slika: Slovenske Konjice. 

 MAN2_Vitanje (julij 2017)  

Slika: Vitanje. 

 

 MAN3_Celje (marec 2018) 

Slika: Celje.  

 

 MAN4_Velenje (julij 2018) – v izvedbi 

 

Storitve 

Kreativno skupnost sestavljajo mladi s področja 

arhitekture in oblikovanja, ki rešujejo prostorska 

vprašanja. 

 

Če se odločate za gradnjo hiše, opremljanje 

stanovanja, renovacijo starih prostorov ali pa želite 

osvežiti razporeditev pohištva v prostoru, vam pri 

tem lahko pomagamo. Željni smo novih izzivov, s 

čimer se naša karierna pot širi in bogati. Vaše želje 

nam pošljite na elektronski naslov info@mcdd.si ali 

nas obiščite v co-working prostorih v Mladinskem 

centru Dravinjske doline (Žička cesta 4a, 3210 

Slovenske Konjice) s predhodno najavo na 051 308 

500.  

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:info@mcdd.si
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Najvišja nagrada Evrope za 

slovensko iniciativo »Heroji furajo v 
pižamah« 

 

Iniciativa Zavoda VOZIM, »Heroji furajo v pižamah«, 

ki poziva k zmanjšanju voženj pod vplivom alkohola 

med mladimi, je bila nagrajena z najvišjo 

mednarodno strokovno nagrado »Excellence in 

Road Safety Award«, ki jo Evropska unija podeljuje 

za delo na področju varnosti v cestnem prometu in 

prikazuje najboljše in najuspešnejše prakse na 

področju prometne varnosti v EU. Na to nagrado je 

lahko Slovenija zelo ponosna, saj je to prva tovrstna 

nagrada, ki potuje v našo državo.  

 

Poleg prejete nagrade »Excellence in Road Safety 

Award«, je bil Zavod VOZIM izbran še s strani 

občinstva in prejel posebno nagrado Jacques Barrot, 

posvečeno bivšemu komisarju za promet in 

gorečemu zagovorniku prometne varnosti.  

 

»Heroji furajo v pižamah« so inovativna akcija 

medsektorskega povezovanja za zmanjšanje voženj 

pod vplivom alkohola ter rabe alkohola med 

mladimi.  Ti namreč v prometu spadajo v rizično 

skupino, saj prometne nesreče predstavljajo vzrok 

št. 1 za smrtnost med mladimi. Tretjino vseh 

prometnih nesreč, ki se zgodijo zaradi vožnje pod 

vplivom alkohola, povzročijo prav mladi.  

Slika: Slovenska Heroja, David Razboršek, direktor 
Zavoda VOZIM in Barbara Slaček, predavateljica in 
voznica v akciji »Heroji furajo v pižami«, s komisarko 
Violeto Bulc po prejemu nagrade. 
 

Iskanje rešitev na omenjeno problematiko, v okviru 

iniciative »Heroji furajo v pižamah«, poteka skozi 

povezovanje mladih, mladinskih centrov, lokalnih 

odločevalcev, nacionalnih strokovnjakov s področja 

prometne varnosti in javnega zdravja, staršev ter 

podjetij.  

 

Aktivnosti iniciative so se v lanskem letu začele v 

Goriški, Savinjski in Posavski regiji, letos pa se v dveh 

fazah širijo še na Koroško, Pomursko, Gorenjsko in 

Primorsko-notranjsko. Dve izmed glavnih aktivnosti 

predstavljajo posveti, kjer mladi in odločevalci 

skupaj iščejo rešitve, ki bi pripomogle k zmanjšanju 

pitja in voženj pod vplivom alkohola med mladimi v 

lokalnem okolju ter intervencije na mestu nastanka 

potencialne nevarnosti – vožnje na in z zabav, kjer 

heroji v pižamah – invalidi poškodovanci, izvajajo 

brezplačne in varne prevoze za mlade. Hkrati poteka 

aktivacija  staršev, da četudi sredi noči, pridejo po 
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svojega mladostnika na zabavo in ga varno 

pripeljejo domov. 

 

Člani Zavoda VOZIM, poškodovanci invalidi, pa 

herojsko delo že skoraj 10 let opravljajo tudi pri 

izvedbi preventivnih prometnih delavnic »Še vedno 

vozim – vendar ne hodim«, kjer z mladimi delijo 

svoje osebno izkušnje in jih opozarjajo na pomen 

varnosti v prometu, pomen upoštevanja 

cestnoprometnih predpisov ter možne hude 

posledice prometnih nesreč. V šolskem letu, ki je za 

nami, so z osebni zgodbami navdihnili  že več kot 

11.827 mladih na 149. delavnicah po vsej Sloveniji.  

 

Slika: Brezplačne varne vožnje mladih, na in z zabav, 
so potekale tudi v Patriotu v Slovenskih Konjicah. 
 
 

 
Slika: Potem, ko sem slišala osebno izkušnjo 
poškodovanca v prometu, je dijakinja zapisala: 
»Predavanje (op. »Še vedno vozim – vendar ne 
hodim«) mi je bilo zelo všeč saj je bilo zelo poučno 
in se lahko iz njega veliko naučimo, da bolj varno 
vozimo in, da smo bolj previdni«. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VOZIM, Zavod za inovativno 
izobraževanje 

Opekarniška cesta 15a, 
3000 Celje 

Poslovni prostori 
Trg Celjskih Knezov 10 
3000 Celje 

Telefon: +386 (0)70 222 261 
E-mail: info@vozim.si 
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Trg mladosti 6, 3320 VELENJE 

www.drustvo-novus.com 

www.facebook.com/soc.aktivacija 

 

»Razvoj in izvajanje dolgih programov 

socialne aktivacije ter opolnomočenje 

oseb za lažji vstop na trg dela« 

 
 
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, namenjenega vključevanju 

najranljivejših skupin oseb, brezposelnih, 

prijavljenih na ZRSZ, prejemnikov denarne socialne 

pomoči in mlajših od 49 let. Namen projekta je 

razviti 2 (dva) programa, 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 

v delovno aktivnost in opolnomočenje za vstop 

na trg dela). 

 

− okrepiti povezovanje različnih deležnikov v 

regijski enoti. 

 

Trajanje programa 

Trajanje 1 (enega) dolgega programa je 11 mesecev. 

V projektnem obdobju 2017-2019 bomo izvedli 2 

(dva) dolga programa socialne aktivacije, z 

vključitvijo 40 oseb iz ciljne skupin (20 

oseb/izvedbo). 

 

Postopek vključitve 

 

Aktivnosti v programu 

V programu stremimo k vsebinam, ki posameznika 

opolnomočijo k uspešnejšemu vključevanju v 

okolje, razvijanju socialnih veščin, mreženja in 

celostne aktivacije. Srečanja potekajo na sedežu 

prijavitelja, po potrebi na terenu, v sodelovanju s 

pridruženimi in glavnim partnerjem ter delodajalci, 

http://www.facebook.com/soc.aktivacija
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ki s svojimi veščinami ter izkušnjami pripomorejo k 

uspešnemu vključevanju posameznika v okolje. 

 

Vsebine se nanašajo na področje zdravstva, 

kulturnega udejstvovanja, varnosti v prometu, 

pojava diskriminacije, izdelave AS-ovih punčk iz 

recikliranega materiala, notranje preobrazbe, 

kariernega izziva, spoznavanja mineralov in 

računalniškega opismenjevanja, podjetništva, pa 

tudi uporabnosti ponovne uporabe materialov 

preko lokalnega okolja.  

 

Glede na aktualnost vsebin letno/sezonskega 

značaja, se uspešno vključujemo na področje 

urbanega vrtičkanja, obiska in aktivnosti na kmetiji, 

potopisnega predavanja, filcanja, kulinarike, 

računalniških vsebin, umetnostnega in miselnega 

udejstvovanja, osebnostne rasti in šivanja. Uspešno 

sodelujemo in se aktiviramo na lokalnih dogodkih v 

sklopu dogodkov TVU (Tedna vseživljenjskega 

učenja, po imenom »Parada učenja«), z 

vključevanjem udeležencev. 

 

Prizadevamo si za aktivno vključevanje vseh 

akterjev, predvsem vključenih udeležencev in 

promoviranjem lastnih aktivnosti in izkušenj z 

izdelavo lastnega e-glasila. 

 

Uspešno se vključujemo v občasne aktivnosti v 

delovnem okolju uspešnih podjetij, si pa v bodoče 

prizadevamo še za intenzivnejše tovrstno 

sodelovanje in priložnosti za vključevanje.  

 

Pri vključevanju v aktivnosti dopuščamo možnost 

sooblikovanja vsebin z udeleženci. 
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Trudimo se, da so aktivnosti v programu skrbno 

načrtovane, zanimive, poučne, doživete, z dodano 

vrednostjo, s ciljem opolnomočenja slehernega 

posameznika. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Program je oblikovan tako, da spodbuja aktivno 

vlogo raznih organizacij pri izvajanju posameznih 

aktivnosti, kar predstavlja dobre temelje in podlage 

za nadaljevanje tudi po zaključku projekta. 
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»S socialno aktivacijo do zmanjšanja 

diskriminiranosti in socialne izključenosti.« 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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.« 
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Zavod USPEŠEN.SI 
Trg mladosti 6, 3320 VELENJE 

 

Zavod USPEŠEN.SI deluje z namenom opravljanja 

dejavnosti s področij socialne varnosti in 

izobraževanja. V okviru tega spodbuja razvoj 

človeških virov in socialnih programov, partnersko 

sodelovanje, povezovanje in združevanje nevladnih 

organizacij in drugih pravnih oseb, nudenje pomoči 

ranljivim skupinam prebivalstva, nevladnim 

organizacijam in drugim pravnim osebam v obliki 

izobraževanj, usposabljanj, svetovanj, mentorstev, 

strokovne podpore in drugih oblik pomoči. 

 

V okviru Zavoda USPEŠEN.SI se izvajajo glavne 

dejavnosti na področju izobraževanja in 

zaposlovanja. 

 

IZOBRAŽEVANJE 

Področje izobraževanja zajema izvajanje naslednjih 

dejavnosti: 

 

 Računalniško in digitalno opismenjevanje  

- RDO 

 

Pri tem programu je glavni namen spodbuditi 

splošno računalniško pismenost med odraslimi, 

omogočiti vsem kar najbolje uporabljati osebni 

računalnik in ponuditi osnovno računalniško in 

digitalno usposabljanje (predstavitev in uporaba 

interneta, delo z elektronsko pošto, seznanitev z 

digitalnimi potrdili, e-komunikacija z državno 

upravo, osnove digitalne fotografije), ki bo 

omogočilo aktivno vlogo v informacijski družbi 

vsem, ne glede na starost ali doseženo izobrazbo. 

Glavni cilj programa je pospeševanje oz. izboljšanje 

komuniciranja v smeri računalniške in digitalne 

pismenosti. S katero bodo lahko udeleženci 

enakovredno komunicirali s širšim okoljem.  

 

Ciljna skupina: zaposleni, ki so nižje izobraženi 

(manj kot štiri letna srednja šola) in manj 

usposobljeni, s poudarkom na starejših od 45 let. 

Poudarek bo na zaposlenih osebah, ki si želijo ob 

hitro razvijajočem se tehnološkem napredku 

pridobiti ali izboljšati računalniške in digitalne 

kompetence za potrebe poklicnega dela in 

vsakdanjega življenja. 

 

Trajanje programa: 50 ur.  

Udeležba v programu je brezplačna.  

 

 Računalniška pismenost za odrasle - RPO 

 

Gre za javno veljavni program, ki ga je razvil 

Andragoški center Republike Slovenije. 

Cilj programa je spodbuditi splošno računalniško 

pismenost med odraslimi, omogočiti vsem 

učinkovito uporabo osebnega računalnika, spoznati 

prednosti njegove uporabe ter ponuditi osnovno 

računalniško usposabljanje, ki bo omogočilo 

aktivno vlogo v informacijski družbi vsem, ne glede 

na starost ali doseženo izobrazbo. 

 

Ciljna skupina:  zaposleni, ki so nižje izobraženi 

(manj kot štiri letna srednja šola oziroma ISCED 1-2) 

in manj usposobljeni, s poudarkom na starejših od 

45 let. 

 

Trajanje programa: 60 ur. 

Udeležba v programu je brezplačna.  

 

http://www.acs.si/o_centru
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 Programi splošnega neformalnega 

izobraževanja odraslih - SNIO 

 

Namen programa je povečati funkcionalno 

pismenost udeležencev, jim približati in zagotoviti 

dostop do IKT ter pospešiti uporabo znanj, 

spretnosti, veščin, znanj in navad za učinkovito in 

uspešno uporabo.  

 
Program SNIO temelji na dveh ravneh, ena obsega 

praktično uporabo Excela, druga pa praktično 

uporabo PowerPointa.  

 

Ciljna skupina:  zaposleni, s poudarkom na starejših 

od 45 let. 

 

 Usposabljanje za življenjsko uspešnost - 

Beremo in pišemo skupaj (UŽU – BIPS) 

 

Gre za javno veljavni program, ki ga je razvil 

Andragoški center Republike Slovenije. Namenjen 

je staršem otrok v nižjih razredih osnovne šole (prvo 

triletje devetletke), ki želijo otrokom pomagati pri 

učenju.  

 

Cilj programa je razvijanje temeljnih spretnosti na 

ravni, ki ustreza potrebam staršev v vsakdanjem 

življenju in za pomoč otroku pri opismenjevanju, z 

nudenjem svetovanja, konzultacij in učne pomoči. 

 

Trajanje programa: Program družinske pismenosti 

traja 75 ur.  

Udeležba v programu je brezplačna.  

 

Omenjene programe sofinancirata Ministrstvo za 

šolstvo in šport in Evropski socialni sklad.  

 

 

 

 
 
 
Mestna občina Velenje v letu 2018 sofinancira 

projekte mladih za dosego ciljev iz Lokalnega 

programa razvoja delovanja mladih v Mestni občini 

Velenje.  

 

 

 

 

V sklopu tega se na sedežu Zavoda USPEŠEN.SI 

izvajata projekta: 

 

 Računalniški tečaj (Microsoft Office 

programi) 

 

Gre za spodbujanje uporabe računalniških orodij 

med mladimi (Microsoft Office), izboljšanje 
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usposobljenosti za uporabo splošnih računalniških 

programov, samostojno in timsko reševanje nalog s 

področja IKT in razvijanje e – komunikacije. 

 

 
 Organizacija hitrih zmenkov iskalcev 

zaposlitve z delodajalci 

 

Delavnica se izvede v dveh srečanjih, in zajema 

pripravo na hitri zmenek z delodajalcem, napotke 

glede načina predstavitve in telesne govorice ter 

praktično izvedbo razgovora z delodajalcem in 

povratnih informacijah glede njihovega nastopa in 

potrebe po izboljšavah. 

 

 

Uporabniki projekta so mladi, ki se še izobražujejo, 

so brezposelni ali zaposleni, in tisti, kateri 

potrebujejo dodatna osnovna računalniška znanja 

za razvoj kariernega, poklicnega in vsakdanjega 

življenja. 

 

Oba projekta se izvajata po terminskem načrtu, ki se 

prilagaja številu prijavljenih oseb.  

 

ZAPOSLOVANJE 

V okviru aktivnosti Učenje veščin vodenja kariere za 

uporabnike storitev za trg dela izvajamo kot izbrani 

koncesionar tudi delavnice vseživljenjske karierne 

orientacije ob sodelovanju z Ministrstvom za delo, 

družino, socialne zadeve in enake možnosti ter 

Zavodom RS za zaposlovanje, ki brezposelne osebe 

napotuje v tovrstne delavnice.  

 

Delavnice se izvajajo na različnih lokacijah, in sicer v 

Velenju, v Radljah ob Dravi, v Ravnah na Koroškem 

in v Nazarjah.  

 

Gre za 3 različne tipe delavnic, in sicer:  

 

 DELAVNICA TIPA C1 - KARIERA PO 

PETDESETEM 

Ciljna skupina za vključitev v delavnico Kariera po 

petdesetem so osebe, ki so starejše od 50 let. 

 

Namen delavnice je aktivacija udeležencev pri 

prepoznavanju svojih prednosti in pridobljenih 

kompetenc ter iskanje možnosti na trgu dela v 

okviru standardnih in alternativnih oblik 

zaposlovanja. 

 

 DELAVNICA TIPA C2 - UČINKOVIT NASTOP 

NA TRGU DELA 

Ciljna skupina so neposredno zaposljive osebe, pri 

katerih niso bile prepoznane večje ovire pri iskanju 

zaposlitve, vendar pa kljub temu še vedno 

potrebujejo dodatno pomoč pri ponovni integraciji 

na trg dela. 
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Namen delavnice je še povečati učinkovitost 

nastopa udeležencev na trgu dela ter jih seznaniti z 

drugačnimi, sodobnejšimi načini iskanja zaposlitve, 

ki lahko pripomorejo bodisi k aktivnejšemu in bolj 

učinkovitemu iskanju zaposlitve, bodisi k drugim 

aktivnostim za graditev njihove karierne poti s ciljem 

zaposlitve. 

 

 DELAVNICA TIPA D - SVETOVALNICA 

Ciljna skupina so dolgotrajno brezposelne osebe, ki 

se v prvih dvanajstih mesecih po prijavi v evidenco 

brezposelnih oseb niso uspele zaposliti ter 

potrebujejo pomoč pri motiviranju in aktivaciji, 

podporo pri spreminjanju stališč, ki jih ovirajo pri 

aktivnem iskanju zaposlitve in pri premagovanju 

situacijskih ovir. 

 

Namen delavnice je udeležencem pomagati 

prepoznati svoj položaj na trgu dela, jih usposobiti 

za samostojno vodenje kariere in aktivno reševanje 

lastne brezposelnosti, jih ozavestiti o omejujočih 

prepričanjih in stališčih, ki jih imajo do iskanja 

zaposlitve, vključno s spreminjanjem le-teh, 

postaviti nove cilje in pridobiti manjkajoče veščine 

iskanja zaposlitve ter jim nuditi pomoč in podporo 

pri njihovih aktivnostih. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V letu 2017 se je v delavnice pri nas vključilo 1055 

brezposelnih oseb. Največ je bilo vključenih oseb v 

delavnice tipa C2. 

Pri realizacijah zaposlitev brezposelnih oseb 

vključenih v delavnico tipa C2, se Velenje uvršča celo 

na prvo mesto v Sloveniji, glede na primerjavo z 

ostalimi območnimi službami ZRSZ, z 41 odstotno 

realizacijo zaposlitev (10 odstotnih točk nad 

slovenskim povprečjem). Tudi udeleženci so, glede 

na povratne informacije, z izvedbo delavnic zelo 

zadovoljni, zato tudi v prihodnje pričakujemo dober 

odziv iz njihove strani. 

 

Za kakršnekoli informacije v zvezi z aktivnostmi na 

področju izobraževanja in zaposlovanja ter 

možnostmi vključitve, nas lahko kontaktirate 

po elektronski pošti  info@zavod-uspesen.si 

ali obiščete našo spletno stran http://www.zavod-

uspesen.si. 

 

Z veseljem vas pričakujemo! 
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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 
  

 
 


