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R E G I O N A L N O   S T I Č I  Č E   
 

 o, pa smo dočakali pošto! Ena najbolj težko pričakovanih kuvert je prispela na NOVUS. »Odpri jo, 
odpri jo!«, je odmevalo po hodnikih. Poštarja že dolgo nismo bile tako vesele! Z največjim veseljem 
sporočamo, da smo bili ponovno uspešni pri prijavi na Javni razpis za podporno okolje za razvoj 
nevladnih organizacij 2019 - 2023, ki ga je objavilo Ministrstvo za javno upravo v Uradnem listu RS, št. 
48/19. Projekt bo trajal od 1. 10. 2019 do 30. 9. 2023, tako da se neizmerno veselimo, da bomo lahko 
še naprej delali z vami in za vas! Zakaj? Ker verjamemo, da so NVO eden izmed temeljnih gradnikov 
civilne družbe in ključni člen pri doseganju družbenega razvoja. 
 
tem, da bomo še naprej sodelovali z najboljšimi, ni dvoma. Aktivnosti Regionalnega stičišča NOVUS 
bomo še naprej izvajali v aktivnem sodelovanju z Mladinskim centrom Dravinjske doline (MCDD), ki 
velja za eno izmed najuspešnejših organizacij na mladinskem področju in je močno vpet v lokalno in 
regionalno okolje ter sodeluje pri oblikovanju in pripravi programov in politik z lokalnimi oblastmi in 
drugimi akterji na področju mladih. 

 
izija, bo še naprej usmerjena v doseganje povezanega, učinkovitega, stabilnega, profesionaliziranega 
in zaupanja vrednega nevladnega sektorja v savinjski regiji. Iz naše vizije izhaja poslanstvo našega 
delovanja, ki je usmerjeno v krepitev nevladnega sektorja v savinjski regiji do te mere, da se bodo 
NVO znale samostojno, suvereno in učinkovito odzivati na družbene izzive in z zagotavljanjem 
kakovostnih storitev v ustreznem sistemskem podpornem okolju prispevati k družbeni povezanosti 
in solidarnosti. 
 
stvarili smo že veliko, in še več bomo! Z namenom uresničevanja vizije in poslanstva, smo si v 
nadaljnjih petih letih zastavili doseči naslednje cilje: 
1) preobrazba NVO savinjske regije v samostojne in profesionalizirane akterje; 
2) vzpostaviti močno regionalno stičišče, ki je v okolju prepoznano kot osrednja institucija za razvoj 

NVO sektorja v savinjski regiji; predstavniško telo NVO v odnosu do lokalnih/regionalnih oblasti in 
drugih akterjev; koordinator čez-sektorske strukturne mreže; center znanja za nevladni sektor v 
savinjski regiji; 

3) učinkovit odgovor na aktualne družbene izzive; 
4) zagotoviti trajnost delovanja Regionalnega stičišča NOVUS in NVO sektorja savinjske regije. 

 
 trateške cilje bomo dosegali z naslednjimi koraki: 
1) kontinuirano in poglobljeno izvajanje promocije in informiranja javnosti; 
2) kontinuirana skrb za krepitev organizacijske, strokovne in zagovorniške usposobljenosti NVO; 
3) kontinuirana skrb za ustrezno usposobljenost lastnega kadra; 
4) nenehna skrb za krepitev povezovanja tako z NVO kakor tudi z drugimi sektorji z namenom doseči 

povezan, stabilen, manj razdrobljen in trajnostno naravnan nevladni sektor; 
5) skrb za širjenje ponudbe aktivnosti v skladu s potrebami v okolju;  
6) stalno ugotavljanje uspešnosti oziroma evalvacija delovanja mreže NVO; 
7) stalno ugotavljanje izzivov in morebitnih tveganj; 
8) zagotavljanje trajnosti. 

 
 

Aktivnosti sofinancira Ministrstvo za javno upravo iz Sklada za razvoj NVO v okviru Javnega razpisa 
za podporno okolje za razvoj nevladnih organizacij 2019 - 2023. 
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* * * 

Kaj pravzaprav je novo leto? 

 

Bel, nepopisan list. 

 

Pobarvajte ga s sanjami, željami in cilji. 

 

Posujte z mrvicami ljubezni in popišite z neverjetnimi dosežki. 

 

Vse dobro v letu 2020! 

 

* * * 

 

Regionalno stičišče NOVUS 
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SAVINJSKA TRAIL 2020 

Kot človek, ki je zrasel v dolini pregovorno 
zelenega zlata, sem v zadnjih letih kot zaprisežen 
ljubitelj različnega gibanja v naravi, navadno prav 
med aktivnostjo večkrat razmišljal o tem, kako 
lep trail bi lahko izpeljali po gorskem vencu okoli 
Spodnje Savinjske doline. Zato mi je kar zaigralo 
srce, ko sem slišal, da namerava Atletsko 
tekaško društvo Savinjčan organizirati tovrstno 
prireditev. 
 
Daljša 28 km dolga trasa ponuja vse izzive, ki naj 
bi jih imela takšna preizkušnja. Progo namreč 
dobro poznam in vsi, ki se bomo spoprijeli z njo, 
bomo na nekaterih delih pošteno grizli kolena v 
klanec, imeli dovolj priložnosti, da razvijemo 
tekaški korak, si po želji vzeli čas za kakšen 
čudovit razgled ter spotoma premagali kar 6 
vrhov. Trasa poteka v veliki večini po dobro 
vzdrževanih planinskih poteh, ki se vijejo mimo 4 
planinskih koč in 2 bivakov.  
 
 

 
 
 
 
 
 
Krajša preizkušnja pa je priložnost predvsem za 
vse, ki še nimajo za seboj veliko treninga in 
izkušenj s traili, da opravijo, recimo temu 
»trailaško degustacijo«. 
 
 
Seveda takšna prireditev zahteva skrbno in 
dobro načrtovano organizacijo. Člani ATD 
Savinjčan se lahko pohvalijo z bogatimi 
izkušnjami pri prirejanju različnih tekaških 
dogodkov. Njihova predanost delu in ljubezen do 
teka sta pȏroka, zaradi katerih verjamem, da bo 
krstna izvedba traila  ostala vsem udeležencem v 
čudovitem spominu. 
 
Sam že komaj čakam vaše družbe na startu …  
 
Ambasador traila : PETER KAVČIČ (športni 
novinar) 

 
 

RAZGIBAJMO ŽIVLJENJE z ATD 
SAVINJČAN 

 
 Športna šola za najmlajše 

(Predšolski otroci) 

 Atletska šola 
(Tekmovalna atletika) 

 Rekreacija 
(Gibaj več – teci z 
nami) 
 
Če bi radi izvedeli več, nas 

kontaktirajte na: 
atdsavinjcan@gmail.com 

| 041 208 822 (Boris 
Podpečan– vodja športne 

in atletske šole); 
www.atdsavinjcan.eu 

 

Tekaško društvo Savinjčan 
Trubarjeva ulica 1 
3310 Žalec 

ATLETSKO TEKAŠKO DRUŠTVO SAVINJČAN 
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Vabljeni vsi in vseh starosti! 
 

 

           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 7:00 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 JANUARJU: 

 
6. 1. 2020 ob 13:00 – Otroštvo nekoč in danes 
13. 1. 2020 ob 13:00 – Strahovi naših otrok 
15. 1. 2020 ob 13:00 – Tabu teme v družini 
20. 1. 2020 ob 13:00 – Ali še znamo ločiti med 
družinskim in osebnim življenjem? 
27. 1. 2020 ob 13:00 – Tekmovalnost med 
sorejenci 

 

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. 

CENTER ZA DRUŽINE HARMONIJA 
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AKTIVNOSTI V JANUARJU: 

7. 1. 2020 ob 9:00 – Kako brezposelnost vpliva na 
zdravje? 
9. 1 . 2020 ob 9:00 – Brezposelnost in 
samopodoba 
14. 1. 2020 ob 9:00 – IKT in otroci 
16. 1. 2020 ob 9:00 – Katere so zdravstvene 
težave milenijcev? 
21. 1. 2020 ob 9:00 – Psihološke posledice 
brezposelnosti 
23. 1. 2020 ob 9:00 – Ali naprave spreminjajo 
možgane otrok?  
23. 1. 2020 ob 16:30 – Spoštovanje sebe za 
zdravo telo 

 

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). 

 
 

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. 

 

TERMIN ORGANIZIRANIH ZIMSKIH POČITNIC: 

1. TERMIN: 24. 2. 2020 – 28. 2. 2020 
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 7.00 do 17.00 ure.  
 

Z veseljem vas pričakujemo! 

 

 

 

http://www.drustvo-novus.com/
mailto:sabina.lebar@drustvo-novus.com
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je prostovoljna, samostojna in nepridobitna 
strokovna organizacija bibliotekarjev in 
knjižničarjev na celjskem pokrajinskem 
območju. Društvo bibliotekarjev Celje 
združuje knjižničarje splošnih, šolskih in 
specialnih knjižnic iz Celja, Laškega, Žalca, 
Velenja, Mozirja, Šentjurja, Šmarja pri 
Jelšah, Rogaške Slatine, Slovenskih 
Konjic, Hrastnika, Trbovelj, Zagorja ob Savi 
in drugih manjših krajev v njihovi okolici. Naši 
člani so tudi študenti in upokojenci. V letu 2019 
je DBC štelo 142 članov. 
 
Društvo uresničuje svoje cilje in naloge 
z organizacijo strokovnih 
predavanj, posvetovanj, seminarjev in z 
izdajanjem strokovnih publikacij. Pri obravnavi 
vprašanj, ki zadevajo stroko in zakonodajo s 
področja knjižničarstva, sodeluje s 
sorodnimi strokovnimi društvi, skupnostmi, 
državnimi organi in mediji. Pomembni 
dejavnosti društva sta tudi letno srečanje članov 
v eni izmed splošnih knjižnic na območju ter 
eno- ali večdnevne strokovne ekskurzije 
po Sloveniji in tujini. 
 
Tako smo v letu 2019 najprej organizirali Občni 
zbor, na katerem smo predstavili delo v 
preteklem letu in načrtovane aktivnosti za 
aktualno leto. Prvič smo imenovali častnega 
člana, prvega predsednika DBC Jožeta Čakša iz 
Šmarij pri Jelšah. V aprilu smo izvedli 2-dnevno 
strokovno ekskurzijo - ogled prijateljske knjižnice 
v Puli ter ogled Brionov ter lepot Istre. Meseca 
maja smo se strokovno izobraževali skupaj z 
zunanjo sodelavko Andragoškega centra Ireno 
Potočar Papež, ki je predavala na temo Retorika 
in uspešen javni nastop, saj se vloga knjižnic 
spreminja in potrebujemo knjižničarji vedno več 
tovrstnih znanj. V juniju smo se bibliotekarji 
celjskega področja srečali že na 40. srečanju v 
organizaciji Knjižnice Rogaška Slatina.  

 
 
 
 
 
 
V jesenskem delu pa smo združili moči skupaj z 
Društvom bibliotekarjev Ljubljana in Društvom 
bibliotekarjev Maribor in pripravili strokovni 
posvet na temo Uporabniki in knjižničarke – Kaj 
pa knjižničarji?, ki je potekal 16. novembra v 
Velenju. Srečanje je uspelo in nas bibliotekarje 
povezalo.  
  

Strokovno srečanje 3 bibliotekarskih društev v 
Velenju, 16.11.2019. 
 
Strokovnost, predanost, osebni angažma, 
sodelovanje in povezovanje so tiste lastnosti, ki 
bodo omogočile obstoj in razvoj bibliotekarske 
stroke in poklica ter delo DBC še naprej. 
 

 
Brina Zabukovnik Jerič, 

predsednica DBC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DRUŠTVO BIBLIOTEKARJEV CELJE 
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PREDSTAVITEV DRUŠTVA 
Društvo aktivnih občanov  je javno, 
prostovoljno, samostojno, nepridobitno 
združenje fizičnih in pravnih oseb, ki sodelujejo, 
se povezujejo in združujejo s ciljem 
uresničevanja skupnih interesov na področju: 

 izvajanje športnih, kreativnih ter drugih 
delavnic za 
otroke, 
mladostnike in 
odrasle 

 izvajanja 
pomoči, 
izobraževanj, 
svetovanja in 
nudenja 
podpore s 
področja zaposlovanja, osebne rasti in 
razvoja kariere 

 izvajanju pomoči  pri vključevanju  
brezposelnih in ostalih ranljivih skupinah 
prebivalstva pri vključevanju v družbeno-
socialne procese 

 uresničevanja skupnih interesov in 
zadovoljevanja potreb predvsem na 
lokalnem nivoju 

 razvoja, delovanja in povezovanja nevladnih 
organizacij in drugih pravnih oseb 

 
NAMEN DRUŠTVA 
Namen društva 
je druženje, 
sodelovanje, 
povezovanje, 
podpora in 
vključevanje 
prebivalstva v 
skupnost ter 
nudenje 
brezplačne 
pomoči 
ranljivim skupinam prebivalstva in drugim 
zainteresiranim občanom, v obliki izobraževanj, 
usposabljanj, svetovanj, podpore in drugih oblik 
pomoči.  
 
 

Društvo uresničuje svoje namene tako da: 

 spodbuja in razvija prostovoljstvo 

 nudi brezplačno pomoč ranljivim skupinam 
in posameznikom 

 organizira in izvaja izobraževanja, 
usposabljanja in tečaje za svoje člane in 
drugo zainteresirano javnost 

 organizira razna srečanja, izlete ter 
prireditve   

 se povezuje in sodeluje z drugimi nevladnimi 
organizacijami in pravnimi osebami 

 si prizadeva za visoko strokovno raven dela 
društva, 

 DRUŠTVO AKTIVNIH OBČANOV 
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 se zavzema za spoštovanje etičnih in 
moralnih načel stroke pri delovanju društva, 

 seznanja člane in javnost o problemih in 
napredku na področju delovanja društva, 

 spodbuja strokovno izpopolnjevanje članov 
društva  

 
Cilj društva je z izvajanjem programov in 
projektov za različne, predvsem ranljive 

skupine prebivalstva, v okolju prispevati k 
zagotavljanju enakosti, družbene 

pravičnosti, socialne vključenosti in 
posledično višje kakovosti življenja ranljivih 

skupin prebivalstva. 

 

 
PROJEKTI IN REFERENCE 
Društvo aktivnih občanov deluje od 
novembra 2014. Ustanoviteljici sta Daliborka 
Vladušić dipl. inž. pomorstva  – navtika 
(predsednica) in Maruška Škoda dipl. 
ekonomistka (podpredsednica). V manj kot letu 
dni smo aktivno sodelovali in se vključevali v 
razne aktivnosti in pridobili že kar nekaj referenc.  
 
Zaključeni projekti: 

 počitniške dejavnosti za otroke na prostem 
(prvomajske počitnice) 

 počitniške dejavnosti za otroke na prostem 
(med poletnimi počitnicami) 

 jutranji sprehod okoli jezera – 
medgeneracijsko druženje in preživljanje 
prostega časa. 

 

Aktualni projekti: 
Za otroke: 

 Pravljične ure v srbskem jeziku za otroke 
od 3 leta dalje – Knjižnica Velenje 

 Individualna učna pomoč  

 Učna pomoč in ostale prostočasne 
dejavnosti na šolah  (OŠ Šalek in OŠ Miha 
Pintar Toledo od 1.10.2015) 

 
Za občane: 

 Sprehodi 
s stanovalci - 
Center za 
starejše 
Zimzelen, 
Topolšica  

 
V vse 
aktivnosti 
društva so 
vključeni tudi 
prostovoljci. Prav tako vključujemo v naše 
aktivnosti storilce raznih lažjih prekrškov v 
družbeno koristno delo kot obliko nadomestne 
kazni.  

Sodelujemo z: 
Občina Velenje, Knjižnica Velenje, Center za 
socialno delo Velenje, Center za starejše 
Zimzelen, Topolšica, Družinski  center 
Harmonija, Invel d.o.o. Velenje, RAPK Velenje, 
KUD Hibrid Ljubljana in drugimi… 
Ponujamo zanesljivo partnerstvo pri razvoju 
novih projektov, izvajanju programov in 
projektov in pripravi projektne dokumentacije. 
 
PODROČJA DELOVANJA 
VSEBINE IN AKTIVNOSTI ZA OTROKE  

 Popoldansko varstvo otrok od 16h – 18h 
(družabne igre, pogovori, pomoč pri branju, 
pisanju nalog…) 

 Igralne urice za otroke (orientacija v prostoru  
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in na prostem, koordinacija gibanja, zdravje 
otrok). 
 
 DRUGE VSEBINE IN AKTIVNOSTI 

 Učna pomoč (individualna iz posameznih 
predmetov) 

 Nudenje pomoči in podpore 
(informiranje, usmerjanje, svetovanje, 
motivacija) 

 Neformalno druženje (druženje s 
sovrstniki, pogovori ) 

 Team building delavnica (spodbujanje 
občutka sodelovanja, spoštovanja, 
solidarnosti med otroki, razumevanje 
pomena sodelovanja za razvoj 
posameznika in skupine, izboljšanje 
komunikacijskih spretnosti, reševanje 
problemov,…)  

 Športne aktivnosti in razne oblike 
sproščanja 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KONTAKT: 
DRUŠTVO AKTIVNIH OBČANOV 

ŠALEK 89 
3320 VELENJE 

e-mail: drustvo.dao@gmail.com 
Facebook: društvo aktivnih občanov 

tel: 041/759-393 Maruška Škoda 
041/440-707 Daliborka Vladušić 

 

mailto:drustvo.dao@gmail.com
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Društvo Dvorec za kulturo in izobraževanje je s 
svojim delom začelo leta 2015. Prvotni namen 
društva je bil, da se obnovljeno grajsko poslopje 
Novega Kloštra, kjer ima društvo svoj sedež, 
prouči z etnološkega vidika in zbere čim več 
pričevanj ljudi, ki so utrip življenja v dvorcu nekoč 
poznali. Iz tega je nastal študijski projekt v 
sodelovanju s Filozofsko fakulteto v Ljubljani. Na 
drugi strani je namen društva, da se obnovljeno 
grajsko stavbo poveže z okoljem in ustvari vlogo 
duhovnega, izobraževalnega in kulturnega 
središča. Do sedaj smo v društvu organizirali 
predavanja na temo osebnostne rasti, 
organizirali duhovne obnove, razne tečaje in 
delavnice (npr. kuhanje, peka peciva, „home 
management“, nega bolnika ali starejšega na 
domu, plesne tečaje idr.), romarske izlete in 
druge družabne dogodke, s katerimi želimo 
privabiti prebivalce iz ožje in širše okolice. V 
društvu si prav tako prizadevamo za dvig kulture 
gostoljubja v Savinjski regiji in za večjo veljavo 
določenih poklicev.  

 

 
 
 
 
Med slednje sodi naš večji dogodek, tekmovanje 
"Kdo ima najboljšo torto?“, ki bo potekalo v 
soboto, 14. marca 2020, od 14. ure dalje, v 
dvorcu Novi Klošter (Založe 40, Polzela). 
Tekmovanje bo potekalo v dveh kategorijah - 
ljubiteljski slaščičarji (klasične in dekorativne 
torte) in profesionalni slaščičarji (dijaki in 
odrasli). Komisijo bodo sestavljali ugledni 
slovenski slaščičarji, gostilničarji in kulinarični 
kritiki. Po razglasitvi nagrad bodo torte na voljo 
na pokušino. Vljudno vabljeni vsi, ki želite 
tekmovati ali dogodek le obiskati ter okušati lepe 
in dobre torte. Za več informacij smo dosegljivi 
na tel. št. 040 175 403 ali preko e-pošte 
drustvo.dvorec@gmail.com.  
 

 

 

 

DRUŠTVO DVOREC 
 

mailto:drustvo.dvorec@gmail.com
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Območni odbor Velenje Slovenskega društva 

hospic se je ojačal s strokovno delavko, dipl. 

med. ses. S sodelovanjem bomo okrepili in 

izboljšali naše delo na področju Šaleške doline. Z 

novo strokovno pomočjo bomo poskrbeli, da bo 

sodelovanje in koordinacija z drugimi 

strokovnimi službami lažje potekala in s tem 

izboljšali kvaliteto dela. 

V Šaleški dolini je izražena potreba po 
dostopnosti socialnih in zdravstvenih dejavnosti 
v manjših odročnih krajih, kjer se viša število 
prebivalcev nad 65 let. Ti pa zaradi oddaljenosti 
ali bolezni težje pridejo do kakršnekoli pomoči. V 
hospicu bomo tako izvajali aktivnosti tudi v 
manjših krajih in se poskušali čimbolj približati s  

 
 
 
 
 
svojo dejavnostjo prebivalcem, ki nas 
potrebujejo. 
 
Poslanstvo Slovenskega društva hospic je 
sočutna, celostna, brezplačna oskrba 
umirajočih in njihovih svojcev, ki se po smrti 
nadaljuje s podporo žalujočim otrokom, 
mladostnikom in odraslim. 
 
Zato vas vabimo, da se nam pridružite k 
soustvarjanju našega poslanstva in se prijavite na 
začetno usposabljanje prostovoljcev na 031 858 
314 ali prostovoljstvo@hospic.si. 
 
Prostovoljci vstopajo v vse programe; hospic – 
spremljanje umirajočih bolnikov in njihovih 

SLOVENSKO DRUŠTVO HOSPIC 
 

Območni odbor Velenje 
Šeleška ul. 2d 

velenje@hospic.si 
051 415 447 

 

mailto:prostovoljstvo@hospic.si
mailto:velenje@hospic.si


 

15 
 

svojcev, žalovanje odraslih, žalovanje otrok in 
mladostnikov, detabuizacija smrti, 
prostovoljstvo. Skupaj s strokovnimi delavci so 
del multidisciplinarnega tima. Prostovoljec je 
lahko vsak polnoleten državljan RS, ki opravi 
predhodno 36 urno začetno usposabljanje za 
prostovoljce. 
 
Zakaj postati prostovoljec v Slovenskem 
društvu hospic? 

 Večje spoštovanje do življenja in 
razumevanje tega, kar je resnično 
pomembno. 

 Globlje razumevanje in sprejemanje 
vloge smrti v procesu življenja. 

 Lažje soočanje z lastno minljivostjo. 

 Občutek izpopolnjenosti in prispevek k 
višji kakovosti življenja v skupnosti. 

 Občutek zadovoljstva, ko lahko nekomu 
pomagam in tako prispevam k boljši 
družbi. 

 
Zgodbe in utrinki prostovoljcev na hospicu 
Moja pot do hospica 
Življenje nam nameni veliko lepih trenutkov, žal 
pa tudi dosti težkih preizkušenj. Pride pa čas, ko 
spoznamo, da se pravzaprav največ naučimo iz 
težkih zgodb. Tudi meni je zavedanje lastne 
minljivosti ob soočenju z lastno težko boleznijo 
pomagalo odkriti nove vrednote v mojem 
življenju. Začutila sem neizmerno hvaležnost za 
vsak dan. Pot me je kar sama pripeljala do 
Slovenskega društva hospic, kjer sem se 
udeležila izobraževanja za prostovoljce. To je bila 
moja velika šola za življenje. Literatura, ki smo jo 
prebirali, mi je odgovorila na številna vprašanja, 
kako prepoznati lastna čustva glede umiranja in 
smrti ter sprejemanja smrti kot dela življenja 
(Albina Videnšek, prostovoljka ). 
 
Zdaj vas potrebuje 
so besede, ki mi jih je izrekel mož bolnice z ALS 
boleznijo. Tri leta se je družina spopadala z 
neizprosno boleznijo. Bolezen jo je naredila 
popolnoma odvisno od drugih. Ni mogla 
premakniti glave, nog, rok, prstov. Edino 
možganske funkcije niso bile okrnjene. Večino 
časa je imela na obrazu masko, preko katere ji je 
aparat potiskal zrak v pljuča, ki jih je ALS bolezen 
prav tako nepovratno uničila. Sama sem gospo 
spremljala dva meseca. V tem času sem spoznala 

njeno družino: moža L., sina T., njegovo ženo A., 
njuna otroka štirinajstletno Z. in petletnega G.; 
hčerko S., njenega moža B. in njunega sina, 
osemnajstletnega N. Imela sem možnost 
spoznati udejanjanje njihove ljubezni. Mož je bil 
noč in dan ob njej. Ob njem se je počutila varno. 
Moji obiski so možu omogočili, da je tisti dve uri 
šel brez skrbi po nakupih in drugih opravkih, saj 
je popolnoma zaupal, da bom znala poskrbeti za 
ženo. V času obiskov mi je pripovedovala zgodbo 
svojega življenja. Umiranje je življenje za naprej. 
Od tega, kakšno je bilo bolnikovo zadnje 
obdobje, koliko so bili svojci vključeni v njihovo 
oskrbo, bodo bližnji živeli v prihodnosti brez 
občutkov krivde. In takšen bo njihov odnos do 
bolezni, do smrti in umiranja,  odnos prav vseh 
generacij. To je preventivna vloga hospica 
(Prostovoljka H. Z.). 
 
Dotik 
Gledam gospo, kako je nebogljena. Ljudje hodijo 
noter in ven, se je dotikajo, rutinsko, v večini 
brez občutka. Ne da bi pomislili, kako mogoče 
čuti ona. Kako iz svojega notranjega sveta to 
doživlja. Včasih ujamem njen pogled. Včasih 
deluje odmaknjeno. Včasih deluje zelo prisebno, 
ampak brezvoljno. Ne prepozna ljudi okoli sebe. 
Ker je to moje prvo spremljanje, sem se na 
začetku kar lovila. Čutim odgovornost, a ne 
želim, da to čuti ona. Zavedam se, da lahko čuti 
več, kot si verjetno priznamo in dodatno 
začutim pomembnost tega, da z njo samo sem. 
Pomaga mi biti v trenutku. Sedim ob njej in jo 
držim za roko. Obe roki ima že močno skrivljeni, 
a njena leva dlan je še malo gibljiva, prožna. Ko 
se je mož počutil zdravstveno bolje, ji je masiral 
to roko. Da je še nekako ohranjala prožnost z 
njegovo pomočjo. Zdaj poskušam početi to jaz. 
Zelo nežno, z občutkom. Ker gospa po dveh 
kapeh ne more več govoriti, se v glavnem izraža 
z zvoki, a še teh je čedalje manj. Utrujena je. 
Tudi svojih udov v glavnem ne premika več 
sama. Le dvig roke na trenutke, ko kaj želi 
povedati, dvigne glavo. Na trenutke premakne 
nogo. Ne more izraziti, kaj čuti. Ne more 
povedati, kaj želi. A njen pogled pogosto pove 
veliko. Je kot dotik njene duše. S pogledom ti 
dovoli vstopiti v svoj svet.  
 
Dotik najinih oči in dotik z njeno dlanjo ter prsti 
je najin pogovor. Pove več kot besede, ki bi bile 
namesto stika izrečene ( Andreja Cilenšek, 
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prostovoljka ). 
 
Moja pot 
Prišel je čas, da grem na prvi obisk družini, ki je 
imela družinskega člana, ki je preboleval raka. 
Vse moje znanje, ki sem ga pridobila na 
izobraževanju za prostovoljca na hospicu je, 
skupaj z mojo intuicijo prišlo na preizkušnjo. 
Čutila sem napetost v zraku, ko sem vstopila v 
stanovanje gospe V. M. nisem vedela, kako se 
bom obnašala v družbi bolnice. Bolnica je na 
koncu sprejela, da bo umrla. Svojci niso bili 
pripravljeni in niso sprejeli materine odločitve. 
Še naprej so se trudili, da bi mama jedla in pila in 
verjeli, da je možno ozdraveti. Ljudje se ne 
zavedamo minljivosti življenja. Življenje je 
nepredvidljivo, zato ga moramo živeti temu 
primerno. Premalokrat cenimo tisto, kar lahko 
obrne življenje na bolje: besedo, dotik. Objem 
ima zdravilno moč. Ko vas objame prava oseba 
se vse postavi na pravo mesto in dan postane 
svetlejši. Tisto, kar vi jemljete kot samoumevno, 
nekomu predstavlja nedosegljiv ideal. Cenite to, 
kar imate. ( povzeto iz knjige prostovoljke 
Admire R.,  Moja pot, 40, 41. ). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

SMO TAM, 
KJER PRISOTNOST JE POTREBNA, 

DA ČLOVEK NI SAM, 
BOJEČ IN BREZ UPANJA. 

 
 
 

SMO SVETEL ŽAREK 
V TEMAČNIH GLOBINAH ŽIVLJENJA. 

SMO HLADNA ROSNA KAPLJA 
V VROČI BOLEČINI TRPLJENJA. 
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Društvo NOVUS je neprofitna organizacija, ki 
razvija socialne programe in zagotavlja 
brezplačne storitve za ranljive skupine 
prebivalstva (socialno ogrožene, starejše, 
invalide, ranljive zaposlene, zaposlene, katerih 
zaposlitev je ogrožena, brezposelne osebe, 
mlade). Kot projektni partner smo v vzhodni 
kohezijski regiji maja 2019 pričeli izvajati Projekt 
SPIN, ki omogoča zaposlenim, katerih zaposlitev 
je ogrožena celovito brezplačno podporo, da 
razvijajo veščine in kompetence prihodnosti, ki 
povečujejo zaposljivost in uspešnost zasedbe 
delovnih mest. 
 
PROJEKT SPIN 2019-2022 – NOVA PRILOŽNOST 

ZA SOFINANCIRANJE RAZOVJA ZAPOSLENIH 
OSEB 

 
O projektu:  
Projekt SPIN se izvaja v okviru prednostne osi 8. 
Spodbujanje zaposlovanja in mobilnost delovne 
sile. Namenjen je zaposlenim osebam na 
območju vzhodne kohezijske regije (z izjemo 
Podravja) v obdobju od 12. 4. 2019 do 30. 6. 
2022. Projektne aktivnosti ponujajo celovito 
brezplačno podporo zaposlenim, da razvijajo 
veščine in kompetence prihodnosti, ki 
povečujejo zaposljivost in uspešnost zasedbe 
delovnih mest.  
 
S projektom želimo: 
 Opolnomočiti zaposlene za krepitev 

proaktivnega pristopa k načrtovanju in 
razvoju kariere. 

 Razvijati veščine za učinkovitejše 
obvladovanje in upravljanje sprememb na 
trgu dela. 

 Povezovati zaposlene s delodajalci in s tem 
krepiti zaposljivost in karierni razvoj.  

 Preprečevati prehajanje zaposlenih v 
registrirano brezposelnost. 

 Izboljšati splošne in delovno specifične 
kompetence zaposlenih ter povečati njihovo 
prilagodljivost z namenom ohranitve 
zaposlitve in izboljšanja pogojev za uspešen  

 
 
 
nastop na trgu dela. 
 
Ciljne skupine:  
 zaposleni, ki zaradi kadrovskih, 

organizacijskih/tehnoloških sprememb 
poslovnega procesa potrebujejo dodatne 
znanja/kompetence, karierni razvoj za 
ohranitev zaposlitve ali bolj učinkovit nastop 
na trgu dela,  

 zaposleni v skladu s 5. točko 5. člena ZUTD: 
za določen čas in jim pogodba o zaposlitvi 
preneha veljati najkasneje čez tri mesece; v 
času trajanja odpovednega roka v primeru 
redne odpovedi pogodbe o zaposlitvi s strani 
delodajalca; v zvezi s katerimi je iz poslovne 
dokumentacije delodajalca razvidno, da bo 
njihovo delo postalo nepotrebno. 

 
Aktivnosti kariernega programa:  
Z udeležbo v projektnih aktivnostih zaposleni 
proaktivno pristopijo k načrtovanju in razvoju 
lastnih karier ter pridobivanju dodatnih 
kompetenc, ki povečujejo zaposljivost na trgu 
dela. Aktivnosti potekajo v dveh zaporednih 
sklopih. V prvem sklopu »RAZVOJ KARIERE« so 
zaposleni deležni brezplačnih informiranj, 
motivacijskih delavnic, karierne asistence in 
podpore pri kariernem razvoju po metodologiji 
izdelave individualnih kariernih načrtov.   
Zaključen prvi sklop aktivnosti je pogoj za 
udeležbo v nadaljnjih brezplačnih SPIN 
usposabljanjih v drugem sklopu aktivnosti 
»RAZVOJ KOMPETENC«, kjer se zaposleni 
usposabljajo za pridobivanje kompetenc, s 
katerimi razvijajo: 
 MEHKE KOMPETENCE PRIHODNOSTI 

(komunikacija, mehke veščine dela z ljudmi, 
pogajalske spretnosti, ustvarjalno 
razmišljanje, upravljanje z ljudmi/časom, 
čustvena inteligenca idr.) 

 DIGITALNE IN TEHNIČNE KOMPETENCE (MS 
Office programi, oblikovanje, digitalni 
marketing, programiranje v različnih jezikih, 
spletna socialna omrežja, izdelava spletnih 

DRUŠTVO NOVUS - SPIN 
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strani, projekcijsko mapiranje, 3D 
ustvarjanje, filmska videoprodukcija idr.) 

 druge kompetence (tuji jeziki - osnovni, 
nadaljevalni, ekspertni (ANG, NEM, ITA, FRA, 
ŠPA, KIT, RU), zakonodaja (priprave na 
strokovne izpite), priprave na NPK idr.) 

 
Usposabljanja so glede na zasnovan 
kompetenčni model sestavljana iz različnih 
vsebinskih sklopov, ki se znotraj delijo na 
module. Sofinancira se minimalno 16 in 
maksimalno 100 ur usposabljanja.  
 

 
Slika 1: Utrinek iz usposabljanja na 
RAČUNALNIŠKEM SPIN-u. 
 
Že doseženi rezultati: 

 več kot 440 vključenih oseb v aktivnosti 
razvaja kariere 

 več kot 60 že vključenih oseb v 
usposabljanja SPIN 

 
Poti do znanja in kompetenc so s SPIN-om 
preprosta.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kontaktirajte nas, da skupaj preverimo možnosti 
sodelovanja za potrebe razvoja vaše kariere. 
 
Pisarna SPIN Velenje: 064 250 056 | 
info@drustvo-novus.com 

 Društvo NOVUS, Trg mladosti 6, 3320 
VELENJE  
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Projekt sofinancirata Republika Slovenija in 

Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada 
 

mailto:info@drustvo-novus.com
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Društvo že deseto leto zapored, od septembra 
2010, v športno dejavnost vključuje 
osnovnošolske otroke ter jim nudi preizkušen 
program razvoja telesnih sposobnosti in 
osebnostnih lastnosti. Osnovni cilj delovanja je 
popularizirati rokomet med mladimi, jim 
ponuditi kvalitetno vadbo in vključene vadeče 
usmerjati k zdravemu življenju, športnemu 
obnašanju ter varnemu načinu preživljanja 
prostega časa. 
 
V tem šolskem letu izvaja društvo rokometno 
vadbo na devetih šolah Šaleško-Savinjske regije, 
in sicer na OŠ KDK Šoštanj, POŠ Topolšica, POŠ 
Škale, OŠ Gorica Velenje, OŠ Gustava Šiliha 
Velenje, POŠ Vinska Gora, OŠ Mozirje, OŠ Rečica 
ob Savinji ter OŠ Ljubno ob Savinji. V usvajanje 
rokometnih veščin je vključenih okoli 230 otrok. 
Rokometna vadba poteka pod budnim očesom 
strokovno usposobljenih vaditeljev rokometa v 
telovadnici od 2-krat do 4-krat tedensko, odvisno 
od starostne skupine. 
 
Otroci začetniki v okviru vadbe spoznavajo 
»rokometno abecedo« ter s sovrstniki preko 
raznih elementarnih iger pridobivajo pomembne 
gibalne izkušnje. Razvijajo koordinacijo, 
orientacijo v prostoru, natančnost, gibljivost ter 
pripravljajo telo za kasnejši razvoj moči, hitrosti 
in vzdržljivosti. Malce starejši se že seznanijo z 
igranjem »mini rokometa« in se preko igre 

naučijo metanja na gol, podajanja, lovljenja, 
vodenja žoge, preigravanja, osnov igre v obrambi 
in drugih veščin rokometne igre. 
 
Društvo Rokometna šola Sebastjana Soviča že 
tretje leto zapored nastopa v državnem 
prvenstvu, letos s štirimi ekipami, in sicer ekipo 
starejših dečkov B (letnik 2006), mlajših dečkov 
A (2007), mlajših dečkov B (2008) in mlajših 
dečkov C (2009 in mlajši). Fantje kažejo odlično 
rokometno znanje in borbene predstave ter se 
zelo uspešno borijo za visoka mesta v državnem 
prvenstvu. Posebna pohvala velja lanskoletnim 
debitantom na tekmovanjih najvišje ravni, 
generaciji 2008/09, ki so v skupini z RK Celje 
Pivovarna Laško, RK Gorenje Velenje, RK Maribor 
Branik ter RK Slovenj Gradec 2011 ostali 
neporaženi, ter seveda rokometašem generacije 
2007/08, ki so se uvrstili med osem najboljših 
ekip v državi. Mlajši dečki B so minulo sezono ob 
odlični organizaciji zaključnega turnirja v 
Šoštanju, katerega častni gostje so bili nekdanji 
rokometaši RK Šoštanj, končali na odličnem 8. 
mestu, upoštevajoč tudi dejstvo, da so se vse 
tekmovalne ekipe društva z državnih turnirjev po 
Sloveniji dosledno vračale z uvrstitvami na 
stopničke. Omenimo 3. mesto MDC in 3. mesto 
MDB na mednarodnem rokometnem turnirju 
Zagorje Cup 2018, 1. mesto MDB na 
mednarodnem rokometnem turnirju v Logatcu 
2018, 1. mesto MDC in 1. mesto MDB na 

mednarodnem rokometnem 
turnirju Zagorje Cup 2019 in 
2. mesto MDC na Pokijevem 
turnirju RK Celje Pivovarna 
Laško 2019. Medijsko 
najodmevnejša uspeha 
tekmovalnih ekip sta bila 
zagotovo 2. mesto MDB in 9. 
mesto MDA na Eurofestu v 
Kopru julija 2019, kjer je 
tekmovalo 200 ekip s celega 
sveta. 
 
Rokometna šola poleg 
tedenske vadbe postreže tudi 
z raznimi presenečenji za 
otroke, z organizacijo srečanj 

DRUŠTVO ROKOMETNA ŠOLA SEBASTJANA SOVIČA 
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z vrhunskimi rokometaši ter prirejanjem 
turnirjev, na katerih je moč spremljati napredek 
otrok. Tako ob koncu leta, v mesecu decembru, 
pripravimo dan odprtih vrat ter izdamo priročen 
koledar s fotografijami vadečih otrok rokometne 
šole, ki ga kot darilo poleg majice z logotipom 
društva prejme vsak rokometaš. 
 
Konec šolskega leta že tradicionalno 
organiziramo poletni rokometni tabor, ki se je 
izkazal za posrečeno obliko zaključka celoletne 
vadbe. Namen tega 4-dnevnega aktivnega 
oddiha je otrokom ponuditi nepozabno 
počitniško doživetje ter na prijeten način 
nadgraditi skozi šolsko leto pridobljeno 
rokometno znanje. Na taboru vsak mali športnik 
brezskrbno uživa v rokometnih veščinah ter 
neokrnjeni naravi, se pod budnim očesom 
usposobljenih pedagogov, trenerjev ter 
zdravstvenega osebja druži s sovrstniki in 
vrhunskimi rokometaši, se zabava, tke nova 
poznanstva ter se veliko nauči o rokometni igri. 
Letošnja novost je bila udeležba mlajših dečkov 
A in B na največjem rokometnem festivalu 
mladih v Evropi – EUROFEST v Kopru, kjer so 
svoje znanje na večdnevnem turnirju merili z 
vrstniki mnogih držav, kar je bila ob bogatem 
dogajanju na prizorišču pravšnja nagrada za 
marljivo delo in nastopanje skozi celo leto. Kljub 
utrujenosti ob natrpanem urniku našim Sovicam 
nikoli ni zmanjkalo dobre volje in moči za nove 
zmage, še posebej zato, ker so se jim ob koncu 
tedna na zaključnih bojih na tribunah pridružili 
starši, najzvestejši navijači, in pričarali odlično 
vzdušje. V enotnih navijaških majicah, 
opremljeni z zastavami Šoštanja in Slovenije ter 
navijaškimi rekviziti so »tastare Sove« ponesle 
ekipo mlajših dečkov B do 2. mesta na turnirju, 
ekipa mlajših dečkov A pa je bila ravno tako 
odlična deveta. Da znamo v društvu športno 

udejstvovanje mladih športnikov povezati z nitmi 
prijateljstva, je opazil tudi organizator in 
navijaški ekipi Društva Rokometna šola 
Sebastjana Soviča podelil priznanje Olimpijskega 
komiteja Slovenije za fair play na Eurofestu 2019! 
Priznanje, ki ob športnem napredku ter dosežkih 
otrok pomeni ogromno. Ko si v nepregledni 
množici opažen po dobrem, veš, da si na pravi 
poti. Nepozabne spomine in vse uspehe društva 
smo strnili na facebook strani Društva 
Rokometna šola Sebastjana Soviča -  
https://www.facebook.com/rokometnasola.se
bastjanasovica - in so na ogled. Tekmovalne 
ekipe DRŠ Sebastjana Soviča z decembrom 
uspešno zaključujejo prvi del državnega 
prvenstva, za kar že od sredine avgusta zavzeto 
trenirajo. 
 
Rokometna šola želi navdušiti otroke za 
udejstvovanje v športu, promovirati športni 
način obnašanja in zdrav način življenja, 
spodbuditi zavedanje nacionalne identitete ter 
odnosa do državnih simbolov in športnih 
reprezentanc, razvijati osnovne motorične 
sposobnosti, spremljati napredek udeležencev v 
rokometnem znanju in motoričnih sposobnostih, 
doseči prepoznavnost rokometne šole ter 
zagotoviti zadovoljstvo udeležencev, njihovih 
staršev, organizatorjev, sodelavcev, 
pokroviteljev, da bodo sodelovali tudi v 
prihodnje. V rokometni šoli bodoči rokometaši 
oblikujejo in razvijajo stališča, navade, načine 
ravnanja, razvijajo gibalne sposobnosti, usvajajo 
gibalno osnovo za različne športne panoge ter 
pridobivajo osnovne rokometne elemente.  
V društvu se zavedamo, da bi bila naša delo in 
trud brez razumevanja ter pomoči staršev in 
lokalne skupnosti brez pomena, zato se iskreno 
zahvaljujemo vsem, ki na kakršen koli način 
omogočate uresničevanje našega poslanstva, s 

čimer kažete na zavedanje, da je 
športno udejstvovanje otrok 
izrednega pomena za njihov 
zdrav razvoj. V času velike 
neaktivnosti otrok, 
osredotočenih na vse mogoče 
tehnološke pridobitve sodobne 
družbe, smo iskreno veseli 
vsakega otroka, ki želi svoj prosti 
čas preživljati aktivno in v družbi 
vrstnikov, zato dobrodošli med 
Sovice. 

https://www.facebook.com/rokometnasola.sebastjanasovica
https://www.facebook.com/rokometnasola.sebastjanasovica
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PREDSTAVITEV DRUŠTVA UPOKOJENCEV 
VELENJE  
 
DU Velenje je društvo s 70-letno tradicijo in je s 
svojim delovanjem zelo vpeto v lokalno okolje. V 
društvu je vključenih preko 1.400 občank in 
občanov, ki tako preko društva s svojimi 
aktivnostmi dokazujejo, da starost ni ovira v 
življenju, temveč je samo še eno lepo življenjsko 
obdobje. 
 
Društvo je na redni letni skupščini v lanskem letu 
dobilo novo vodstvo. Izdelana je bila nova 
strategija razvoja društva v prihodnje, ki 
predvideva nekatere prioritete.  
 
Danes veliko govorimo o medgeneracijskem 
sodelovanju. Tudi nam se zelo pomembni zdijo 
tisti projekti in tista prizadevanja, ki posebej 
spodbujajo sodelovanje med mladimi in 
starejšimi, še posebej pa tisti, ki bazirajo na 
prostovoljstvu. Znanja in izkušnje starejših so 
neprecenljiv dar, vir modrosti, ki lahko 
predstavlja dodano vrednost, če jo dopolni 
mladostna energija in znanje mladih. Tako 
vabimo k sodelovanju posameznike in institucije, 
da se nam pridružijo pri iskanju rešitev za našo 
boljšo skupno prihodnost.  
 
Članstvu želimo ponuditi različne vsebine 
izobraževanja z namenom zviševanja ravni 
pismenosti, pridobivanja socialnih spretnosti in 
dviga kakovosti življenja. Vseživljenjsko učenje, 
aktivna starost, medgeneracijsko sodelovanje, 
vse to je pot do enakovrednega vključevanja 
starejših v društvo, ki ga potrebujejo vse 
generacije.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Okrepiti želimo sodelovanje z lokalno 
skupnostjo, ki je sicer že danes na zadovoljivem 
nivoju. Vendar se v naših vrstah pojavlja še veliko 
idej, veliko problemov v življenju starostnikov, 
zato želimo o tem razpravljati in iskati rešitve, za 
to pa rabimo v lokalni skupnosti sogovornike. 
Eden takšnih projektov je nadgradnja programa 
Starejši za starejše. Ideja programa je odlična, 
vendar mi želimo delovanje v smer zagotavljanja 
vse več pomoči tistim, ki so pomoči potrebni. 
Zato nameravamo skupaj z lokalno oblastjo 
zasnovati projekt dolgotrajne oskrbe. Zakon o 
dolgotrajni oskrbi se na nivoju države pripravlja 
že nekaj let, vendar je vprašanje, kdaj bo zagledal 
luč sveta. V Sloveniji si moramo priznati, da še 
nismo tako bogata država, da bi lahko imeli vse 
tisto, kar imajo bogatejše države okoli nas. Tudi 
gospodarstvo ni tako močno, da bi lahko 
omogočilo takšen visok standard. Marsikaj pa bi 
se dalo urediti, zato je naš veliki interes, da 
zastavimo pilotni projekt dolgotrajne oskrbe in 
tako korak za korakom poiščemo rešitve.  
V društvu ocenjujemo, da imamo dovolj 
potencialov, da se lahko lotimo zahtevnejših 
projektov. Upokojenci smo bili in še ostajamo 
aktiven in enakopravni dejavnik na vseh 
področjih družbenega in političnega življenja. 
Naše smernice delovanja lahko strnemo v 
slogan: ZA BLAGINJO VSEH OBČANOV IN 
AKTIVNO IN USTVARJALNO ŽIVLJENJE STAREJŠIH. 
 
 Matična št.: 5118166000, davčna št.: 54731623, TRR: IBAN 

SI56 6100 0000 0249 055,  Delavska hranilnica d.d. 
Ljubljana 

 
 

DRUŠTVO UPOKOJENCEV VELENJE 
 

  Naslov:   Kidričeva cesta 9 a, 

                   3320 Velenje 

 

Kontakt:  du.velenje@gmail.com 

                  03 587 12 58  

 



 

22 
 

Povezovanje in 

sodelovanje vseh 

deležnikov za 

trajnostno 

upravljanje z vodnimi viri 

11. in 12. oktobra 2019 je potekala že 5. 
Mednarodna konferenca Društva vodna agencija 
tokrat z naslovom »Voda za jutri«. Konference se 
je udeležilo 120 udeležencev iz osmih držav: 
Slovenije, Hrvaške, Srbije, Madžarske, Avstrije, 
Češke, Belgije in Izraela. Prispevke je predstavilo 
36 predavateljev v treh tematskih sklopih, ki so 
bili predstavljeni na treh lokacijah, v Reki in 
Karlovcu na Hrvaškem ter v Rogaški Slatini v 
Sloveniji. V okviru konference so bili 
predstavljeni primeri trajnostnega upravljanja z 
vodnimi viri, primeri povezovanja in sodelovanja 
različnih deležnikov v porečjih na lokalnem, 
državnem, čezmejnem in regionalnem nivoju ter 
vključevanje tematike voda v izobraževanje s 
posebnim poudarkom na ozaveščanju.  

 
Prvi dan konference smo se odpravili v sosednjo 
Hrvaško, kjer so nas v Reki sprejeli predstavniki  

KD Vodovod in Kanalizacija Reka. Prisluhnili smo 
predavanjem predstavnikov iz Hrvaške, Srbije, 
Slovenije in Madžarske na temo upravljanja z 
vodo, predstavljeni so bili različni projekti ter 
izpostavljeni problemi in rešitve. Na terenu smo 
si ogledali izvir in črpališče pitne vode v Reki Zvir. 
Popoldanski del je potekal v Karlovcu, kjer so 
predstavniki Srbije, Hrvaške, Izraela in Češke 
spregovorili na temo ogrožanja kvalitete pitne 
vode, recikliranja odpadne vode in njene 
ponovne uporabe. Na terenu smo si ogledali 
centralno čistilno napravo in Aquatiko. Na obeh 
lokacijah se je razvila živahna razprava z 
izmenjavo mnenj in izkušenj ter mreženja na 
meddržavni in regionalni ravni.   

Drugi dan konference je potekal v Aninem dvoru 
v Rogaški Slatini in je bil v prvi vrsti namenjen 
izobraževalni sferi. Vsebinsko je bil poudarek na 
vključevanju voda in vodnih virov v izobraževalni 
proces. Prisluhnili smo lahko primerom 
vključevanja šol v različne projekte na temo voda 
ter primerom dobre prakse sodelovanja šol z 
lokalnimi vodnogospodarskimi podjetji, ki so jih 
predstavili predstavniki, v prvi vrsti učitelji, iz 
Slovenije, Avstrije, Hrvaške, Srbije in Belgije. 

DRUŠTVO VODNA AGENCIJA 
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Udeleženci konference so se strinjali, da je z 
ozaveščanjem trajnostne rabe vodnih virov 
potrebno pričeti že v okviru izobraževanja, ob 
tem pa so poudarili pomen povezovanja šol z 
lokalnimi vodnogospodarskimi podjetji. Poleg 
predavanj so potekale tudi praktične 
predstavitve, ki so bile v prvi vrsti namenjene 
učiteljem.  

 
Ob tej priložnosti je bil podjetju Henkel Maribor 
d.o.o. podeljen certifikat za »posebno čistilno 
napravo«, ki je nastala v okviru projekta Vodni 
agenti Podravja. Izvedena je bila izvedena tudi 
delavnica povezovanja vodnogospodarskih 
organizacij na območju Karpatskega bazena. 
V okviru konference je Društvo vodna agencija v 
sodelovanju s Komisijo za hidrogeografijo pri 
Zvezi geografov Slovenije, Agencijo RS za okolje, 
Občino Rogaška slatina in I. OŠ Rogaška Slatina 
postavilo dve tablici visokih 
voda. Prvo na potoku Ločnica 
v centru Rogaške Slatine ter 
drugo na potoku Teršnica v 
Sv. Florijanu. S postavitvijo 
tablic ozaveščamo krajane o 
visokih vodah kot naravnem 
pojavu, še posebej mlade 
bližnjih osnovnih šol. 
 
V času konference si je bilo v 
Aninem dvoru mogoče 
ogledati tudi tri razstave: 
fotografije kapljic, izdelke 
učencev, ki so nastali v okviru 
projekta Vodni agent v času 

Evropskega tedna trajnostnega razvoja, ter 
razstava likovnih del otrok, ki so nastali v okviru 
projekta Spoznajmo in ohranimo vode Slovenije, 
naše naravno in kulturno bogastvo. 
 
Ob koncu dvodnevne mednarodne konference 
smo udeleženci sprejeli 5 sklepov v katerih 
predlagamo izboljšanje lokalnega, državnega, 

čezmejnega in regionalnega 
povezovanja in sodelovanja 
pri načrtovanju učinkovitih 
ukrepov za trajnostno rabo 
vodnih virov in zmanjševanju 
poplavne ogroženosti. Pri 
tem je pomembno 
sodelovanje in povezovanje 
vseh deležnikov, od 
vodnogospodarskih podjetij, 
naravovarstvenih institucij, 
izobraževalnih ustanov do 
lokalnega prebivalstva - širše 
javnosti. Hkrati predlagamo, 
da se na podlagi 
predstavljenih primerov 
dobrih praks celovitega 

upravljanja z vodnimi viri in zmanjševanja 
poplavne ogroženosti pripravijo ustrezne 
strategije s konkretnimi predlogi realizacije v 
lokalnih okoljih. Potrebno pa bo razviti tudi 
strategije sodelovanja vodnogospodarskih 
inštitucij, izobraževalnih ustanov, državnih 
institucij ter medijev za informiranje in 
ozaveščanje širše javnosti ter krepitev aktivnega 
sodelovanja. Pri prenosu izkušenj in znanj o 
vodnih virih in delovanju voda v lokalnem okolju 
je ključno medgeneracijsko sodelovanje, pri  
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čemer imajo pomembno vlogo šole. Te 
lahko z znanji mentorjev ter vzgojo in 
izobraževanjem učencev zaznavno 
prispevajo k varovanju in trajnostni rabi 
lokalnih vodnih virov. Gre za novo, 
odgovorno obliko partnerstva za lokalne 
vodne vire, kjer imajo šole zelo 
pomembno vlogo. Za doseganje 
zastavljenih ciljev niso potrebni novi 
finančni viri, niti ni potrebno 
sprejemanje novih zakonov ali 
ustanavljanje novih institucij, ključno je 
povezovanje in aktivno sodelovanje 
vseh deležnikov v porečju. 
 
Mednarodna konferenca je pomenila 
pomembno priložnost za izmenjavo 
mnenj in izkušenj različnih deležnikov 
povezanih z vodo in vodnimi viri ter za 
povezovanje in vzpostavitev 
sodelovanja tako na lokalni kot tudi na 
državni, čezmejni in regionalni ravni. 
Vodni viri so namreč vse bolj ogroženi, 
tako zaradi vse večjih pritiskov nanje s 
strani človeka kot tudi zaradi vse 
izrazitejših podnebnih sprememb. Smo 
torej pred velikim izzivom, kako mlajšim 
in prihajajočim generacijam zagotoviti 
varno oskrbo s pitno vodo ter zmanjšati 
ogroženost pred visokimi vodami in 

posledicami suš. Izziv s katerim se moramo nujno 
aktivno soočiti že danes. 

 

Avtorka teksta dr Tatjana Kikec,  
Vodja strokovnih vsebin 
Društvo vodna agencija 

Sv. Florijan 56a 
Rogaška Slatina 
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O DRUŠTVU 

Ljubitelji narave in 
zdravilnih rastlin 
se že dvaindvajset 
let družimo v 
Društvu zeliščarjev 
Velenje. 
 
Dejavnosti društva uresničujemo v naših 
društvenih 
prostorih na 
Goriški cest 
43., kjer imamo 
sestanke, 
izobraževanja 
in zeliščno - 
kozmetične  
delavnice. 
 

Na Grilovi 
domačiji v 
zaselku Lipje 
KS Vinska gora 
pa imamo 
zeliščni vrt, v 

katerem 
gojimo preko 

osemdeset različnih zdravilnih rastlin in 
začimbnic.  Vabimo obiskovalce na  strokovne 
oglede zeliščnega vrta in zeliščne delavnice. 
 

 
TRADICIONALNE TURISTIČNE PRIREDITVE 

DRUŠTVA 
 

Pomlad na Grilovi domačiji ( prvo 
nedeljo v aprilu od 15.00 ure dalje )  

Poletje na Grilovi domačiji ( prvo 
nedeljo v juliju od 15.00 ure dalje )  

Jesen na Grilovi domačiji ( prvo 
soboto v oktobru od 15.00 ure dalje ) 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Na teh prireditvah obiskovalcem prikažemo 
kmečka dela s prikazom starih ljudskih običajev 
in navad  za 
ohranjanje 
naše kulturne 
dediščine v 
tem letnem 
času. 
Posebnost  te 
prireditve je, 
da obiskovalci aktivno sodelujejo pri raznih delih 
in na kraju dobijo zasluženo malico.  
 
Prav tako vabimo obiskovalce na našo zeliščno 
stojnico na mestna tržnica Velenje ( prvo soboto 
v juniju od 8.00 ure dalje) in ostale turistične 

prireditve, kjer 
smo prisotni pod 
okriljem Turistične 
zveze Velenje. 
 
 
 
 

 

 

DRUŠTVO ZELIŠČARJEV VELENJE 
 

DRUŠTVO ZELIŠČARJEV VELENJE 
Goriška cesta 43, 3320 VELENJE 

E-NASLOV: drustvo.zeliscarjev.velenje@gmail.com 
SPLETNA STRAN: http://dz.velenje.si 

FACEBOOK STRAN: www.facebook.com/dz.velenje 
TELEFON: 031 868 605, 041 732 848 

 

 

mailto:drustvo.zeliscarjev.velenje@gmail.com
http://dz.velenje.si/
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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 231pri  
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 27 let Sestajamo se 
vsak četrtek od 14.30 do 16.00 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 33 članov, od tega jih je 7 
neaktivnih 
.  
V zadnjem letu dajemo velik poudarek tudi 
družabništvu in ugotavljamo, da  so tri naše 
članice tudi dobre družabnice v okolju, kjer 
stanujejo. 
Pred tremi leti smo ustanovili bralno skupino, 
ki se sestaja dvakrat mesečno. 
 
Društvo Zimzelen in vse skupine, ki ga 
sestavljajo vodijo trii voditeljice, ki vsake tri 
mesece sodelujejo na intervizijskih sestankih s 
kolegicami in kolegi iz  Celja. 
V času srečanj se pogovarjamo o vnaprej 
določeni osrednji temi, telovadimo, preverimo 
prisotnost,, se seznanjamo o nadaljnjem delu,  
pojemo in enkrat mesečno praznujemo 
rojstne dneve članic. 
 
V bralni skupini  je temeljno delo usmerjeno v 
branje krajših oz. daljših tekstov na skupini ali 

doma  in  pogovor o utrinkih ob branju. Tudi 
telovadimo – vaje za ravnotežje. 
 
V okviru posebnih programov voditeljice 
organizirajo predavanja, razne delavnice in 
tečaje (tečaj preprečevanja padcev, 
obvladovanje krvnega tlaka, starajmo se 
trezno, domoljubje), 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. 
Večkrat obiščemo tudi kakšen dom ostarelih. 

 

Redne in izredne aktivnosti v 
preteklem letu 

 Srečanja skupin: Zimzelen I. in 
Zimzelen II.: enkrat tedensko po  
dve šolski uri ob četrtkih od 14,30 
– 16,00. ure 

 Bralna skupina: dvakrat mesečno 
(vsak prvi in tretji četrtek) 

 Družabništvo: 1 – 3 x tedensko 

 Intervizijska srečanja (3-4 x letno) 

 Izleti in ekskurzije (enkrat 
mesečno) 

 Predavanja (enkrat mesečno) 

 Skupne aktivnosti z vrtcem in hišo 
Sadeži družbe (večkrat letno:  4-6 
krat) 

 Druge posebne aktivnosti: 1 – 2 x 
letno 

 
Stanje v preteklem letu (koliko članov, 
skupin, voditeljev/širiteljev, intervizijskih 
skupin, družabništev) 

 33 članov, (23 modrih članov + 7 
podporni člani - doma + 3 aktivni 
člani-voditeljice) 

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

 Tri družabnice s po enim ali dvema 
uporabniki  

 Ena intervizijska skupina (Žalec,  
Celje) 

 Tri voditeljice 

DRUŠTVO ZA KAKOVOSTNO STAROST ZIMZELEN 

ŽALEC 

mailto:steiner.andreja@gmail.com
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OBČNI ZBOR                                                                    

MATERINSKI DAN V VRTCUn 

PRI HELENI V BOLNIŠNICI TOPOLŠICA                          

PRI ČLANICI VERI V DOMU V TOPOŠICI 

TRIGLAVSKA JEZERA – pohod z Društvom 

DREN     

GORA OLJKA  Z DRUŠTVOM DREN  IN 

ZELIŠČARKO 

PUST – DOM UPOKOJENCEV  

POLZELAPRAZNOVANJE ROJSTNIH DNI  

Z  OTROKI 
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  RIBNIK VRBJE – SPREHOD                                

 

BRALNA SKUPINA V BIO PARKU PRI 

ŽALCU 

               

  ADVENTNI VENČKI - DELAVNICA 

 

 

 

 

 

 

VABLJENI NOVI ČLANI! 

KONTAKT: 

Andreja C. Šteiner: 031 63 77 88 in 

Metka Horvat: 041 990 001 
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Godbeništvo v Zgornji Savinjski dolini ima lepo 
tradicijo, saj segajo začetki tja v leta pred prvo 
svetovno vojno, ko so po zaselkih delovale 
domače ''pleh muzike''. 
 
Godbeniki so se nato združili in do druge 
svetovne vojne in po njej delovali v Nazarjih in 
Mozirju vse do leta 1974, ko je godbeništvo za 
nekaj časa zamrlo. Leta 1976 se je godbeništvo 
zopet obudilo in nastala je Delovska godba na 
pihala Občine Mozirje pod vodstvom g. Francija 
Goljufa, ki se je nato preimenovala v Godbo 
Zgornje Savinjske doline. 
 
Orkester sedaj vodi prof. Tomaž Podlesnik. 
Godbo Zgornje Savinjske doline sestavlja 68 
aktivnih članov, ki prihajajo iz celotne doline. 
Vadbene prostore ima društvo v Mozirju. Veseli 
nas, da je povprečna starost članov pod 25 let, 
kar nas uvršča med mlajše tovrstne sestave.  
Godba je zelo uspešna. V letu 2018, na 38. 
tekmovanju slovenskih godb v 1. težavnostni 
stopnji si je priigrala Zlato plaketo s posebno 
pohvalo, hkrati je potekalo mednarodno 
tekmovanje, na katerem so prejeli Zlato 
priznanje. To nas žene in izziva, da se še 
izboljšujemo in pridobivamo še naprej 
tako dobre rezultate.  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Najbolj pomemben del godbe je seveda 
druženje, sklepanje prijateljstev in povezovanje 
tudi z drugimi umetniki na različnih področjih.  
 
Od začetka jeseni potekajo priprave na naš 
tradicionalni letni koncert ki bo, 18. 1. 2020, ob 
19.00 uri, v Športni dvorani v Mozirju. Kot vsako 
leto, bo tudi sedaj koncert tematsko obarvan. 
Slišala se bo glasba Evrope. Sodelovali bodo 
solisti na inštrumentih, solo pevci in pevski zbor.  
Koncerta se neizmerno veselimo in Vas vljudno 
vabimo, da se ga udeležite.  
Več o naši godbi si lahko preberete na naši 
spletni strani www.godba.org ter na naši 
Facebook strani Godba na pihala Zgornje 
Savinjske doline. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GODBA ZGORNJE SAVINJSKE DOLINE 

ŽALEC 

http://www.godba.org/
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Društvo za razvoj človeških virov in socialnih 

programov NOVUS je neprofitna organizacija, ki 

uresničuje svoj namen delovanja z razvijanjem 

socialnih programov oziroma zagotavljanjem 

brezplačnih storitev za ranljive skupine 

prebivalstva in šolajočo mladino, s ciljem 

zagotavljanja podpore pri kariernem odločanju, 

mobilnosti oz. regijske 

pokritosti, enakosti, družbene 

pravičnosti, socialne 

vključenosti in višje kakovosti 

življenja. 

 

Glavna dejavnost  

 razvijanje socialnih programov; 

 informiranje o različnih možnostih in 

priložnostih povezanih z osebnim in kariernim 

razvojem; 

 razvijanje in izvajanje različnih 

izobraževalnih programov in projektov 

(osebna rast, razvoj kariere, zaposlovanje, 

programi v podporo družini, programi 

socialnega varstva, IKT opismenjevanje …); 

 spodbujanje vseživljenjskega učenja; 

 zagotavljanje podpore pri osebnem razvoju in 

razvoju kariere; 

 zagotavljanje podpore pri iskanju zaposlitve; 

 osveščanje o človekovih pravicah; 

 osveščanje o skrbi za zdravje … 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V letu 2019 smo bili 

izbrani kot partner pri 

vzpostavitvi in delovanju 

projekta »VšečKAM in 

GREM – Karierni center 

za mlade« ENOTA 

Velenje, za območje 

Savinjske, Šaleške, 

Koroške in Zasavske regije, z izjemo Litije.  Gre 

za vzpostavitev kariernega centra za mlade 

»VšečKAM in GREM« v kohezijski regiji 

Vzhodna Slovenija (KRVS), kjer bomo mladim 

med 6. in 19. letom starosti nudili informiranje, 

individualno karierno svetovanje in poučne 

delavnice za razvijanje poklicih interesov za 

učinkovito načrtovanje njihove kariere. 

Aktivnosti bodo namenjene tudi staršem in 

svetovalnim/strokovnim delavcem osnovnih in 

srednjih šol, zato da mladim lažje nudijo podporo 

pri nadaljnjih kariernih odločitvah.  

 

 

 

 

 

Projekt je za vključene osebe brezplačen. 

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in 

Evropska unija iz sredstev Evropskega 

socialnega sklada. Projekt se izvaja v okviru 

KRVS,  Operativnega programa za izvajanje 

evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 

2020, 10. prednostne osi »Znanje, spretnosti in 

vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost«, 10.1 

prednostne naložbe »Izboljšanje enakega 

dostopa do vseživljenjskega učenja za vse 

starostne skupine pri formalnih, neformalnih in 

priložnostnih oblikah učenja, posodobitev 

znanja, spretnosti in kompetenc delovne sile ter 

spodbujanje prožnih oblik učenja, tudi s 

poklicnim svetovanjem in potrjevanjem poklicnih 

kompetenc«, 10.1.3 specifičnega cilja 

VŠEČ mi je, KER VEM KAM GREM ... 

DRUŠTVO NOVUS – KARIERNI CENTRI ZA MLADE 

ŽALEC 
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»Spodbujanje prožnih oblik učenja ter podpora 

kakovostni karierni orientaciji za šolajočo se 

mladino na vseh ravneh izobraževalnega 

sistema«. 

 

Partnersko povezovanje in delovanje 

 

Vodilni partner projekta: Fundacija za 

izboljšanje zaposlitvenih možnosti PRIZMA, 

ustanova, Tkalski prehod 4, 2000 Maribor 

 

 

 

Partner: Društvo za razvoj človeških virov in 

socialnih programov NOVUS, Trg mladosti 6, 

3320 Velenje 

 

 

 

Partner: Razvojno izobraževalni center Novo 

mesto, Topliška cesta 2, 8000 Novo mesto 

 

 

 

 

Partner: Podjetniški inkubator Kočevje, Trata 

XIV 6, 1330 Kočevje 

 

 

 

Ponujamo vam celovito brezplačno strokovno 

podporo pri kariernem odločanju šolajoče 

mladine v obdobju od 6 do 19 let, njihovim 

staršem, svetovalnim delavcem v osnovnih in 

srednjih šolah ter ostalim deležnikom na trgu 

dela. Enota Velenje je vzpostavljena za območje 

Savinjske, Šaleške, Koroške in Zasavske regije (z 

izjemo Litije). 

KJE DELUJEMO? 
 
Enota Velenje kariernega centra za mlade deluje 
v prostorih Visoke šole za varstvo okolja, Trg 
mladosti 7, 3320 Velenje (stavba Gaudeamus, I. 
nadstropje, Modra učilnica in Kabinet št. 8). Za 
vas smo dosegljivi vsak dan od pon. do pet. od 
7.30 do 15.30 ure, v sredo pa tudi v 
popoldanskem času med 16.00 in 20.00 uro. 
Prednost je v naši prilagodljivosti in tudi 
mobilnosti ter regijski pokritosti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Spremljajte nas na : 

 
http://www.drustvo-
novus.com/projekti/karierni-center-za-

mlade  
 

https://www. facebook.com/VšečKAM-in 
GREM-Karierni-center-za-mlade-

112181760166746/ 
 
Izvajanje aktivnosti 
 skupinske oblike dela za razvijanje interesov 

in spoznavanje sveta dela ter poklicev; 

 individualno delo s šolajočo mladino; 

 podporne aktivnosti za starše za lažje 

načrtovanje kariere njihovih otrok in 

 promocije kariernega centra za mlade ter 

krepitev sodelovanja različnih deležnikov na 

področju izvajanja storitev karierne 

orientacije. 

Z veseljem vas pričakujemo! 

Podpirajo nas: 

Nevladne organizacije, OŠ, SŠ, LU, Šolski centri, 

Mladinski centri ... 

BREZPLAČNA 

TELEFONSKA 

ŠTEVILKA  

080 71 79 

CELOVITA PODPORA PRI KARIERNEM 

ODLOČANJU. 

http://www.drustvo-novus.com/projekti/karierni-center-za-mlade
http://www.drustvo-novus.com/projekti/karierni-center-za-mlade
http://www.drustvo-novus.com/projekti/karierni-center-za-mlade
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PROJEKT SOCIO – 

VEČGENERACIJSKI CENTER 

Mladinski center Dravinjske doline (MCDD) že 
od samega začetka delovanja sestavljajo štirje 
programski stebri. Eden izmed njih je tudi 
medgeneracijski center v sklopu katerega 
sodelujejo z Javnim zavodom Socio (JZ Socio) in 
so skupaj z ostalimi partnerji (Razvojno agencijo 
Kozjansko in Ljudsko univerzo Rogaška Slatina) 
del projekta Socio – večgeneracijski center. Cilj 
projekta je socialno vključevanje ranljivih ciljnih 
skupin in preprečitev njihovega zdrsa v socialno 
izključenost. V sklopu projekta MCDD izvaja tudi 
mentorstvo Večgeneracijskemu centru Zreče in 
jim pomaga pri koordinaciji, načrtovanju in 
izvajanju njihovih aktivnosti.  
 
MCDD v sklopu projekta, skupaj z JZ Socio in 
Društvom upokojencev Slovenske Konjice ter 
ostalimi lokalnimi organizacijami in društvi, 
organizira pester nabor različnih brezplačne 
aktivnosti za vse generacije s katerimi poskušajo 
odgovoriti na aktualne potrebe njihovih 
udeležencev in udeleženk iz lokalnega okolja. 
Med drugim, za vse, ki želijo uriti miselno 
prožnost, enkrat mesečno organizirajo ''Vaje za 
urjenje spomina'', ki jih vodi psihologinja Tanja 
Peček iz JZ Socio. Osebe, ki želijo spoznati osnove 
rokovanja s komunikacijsko tehnologijo ali 
nadgraditi svoje znanje sta na voljo delavnici 
''Delo s pametnim telefonom'' in ''Računalniško 
opismenjevanje''. Dobro so tudi obiskana 
predavanja o zdravem načinu življenja, ki jih 
izvaja profesionalno osebje iz javnega zavoda 
Celjske lekarne ter Centra za krepitev zdravja 
Slovenske Konjice. Med šolskimi počitnicami 
organizirajo šole kreativnosti, katerih namen je 
spodbuditi kreativnost in ustvarjalnost otrok 
različnih starosti ter jih spodbuditi k aktivnemu 
preživljanju prostega časa. Delujejo tudi na 
medkulturnem področju. Za mladino iz albansko 
in srbskega govornega območja organizira tečaj 
slovenskega jezika.  
 
 

 
Projekt Socio VGC sofinancirata Republika 
Slovenija in Evropska unija iz Evropskega 
socialnega sklada. Sofinancirata ga tudi Občina 
Slovenske Konjice in Občina Zreče. (N. K.) 

Slika: Preko neformalnih metod učenja se učijo 
slovenskega jezika. 

Slika: Del aktivnosti v šolah kreativnosti poteka 
tudi v naravi.  

Slika: Enkrat mesečno urijo miselno prožnost.  

MLADINSKI CENTER DRAVINJSKE DOLINE 

ŽALEC 
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Deluje na območju 6 občin Spodnje Savinjske 

doline: Braslovče, Polzela, Prebold, Tabor, 

Vransko in Žalec. Ustanovljeno je bilo leta 1970, 

ustanovitelja pa sta bila znana družbena delavca 

iz Žalca Franc Lužnik in Ivan Otavnik. Doslej je bilo 

včlanjenih preko deset tisoč rednih članov 

invalidov in podpornih članov. trenutno šteje 

društvo 1159 rednih članov in 502 podporna 

člana. 

 
Ob svoji bogati vsestranski dejavnosti uživa 
društvo ugled tako pri članih kot v vodstvih 
občin, Zvezi delovnih invalidov Slovenije in 
drugih dejavnikih. Redno izvaja vseh 8 posebnih 
socialnih programov in razne dobrodelne akcije. 
Sredstva za delovanje poleg članarine prejema 
od FIHO, občin, donacij in prostovoljnih 
prispevkov. 
 
Okrog 120 invalidov vsako leto prejme skromne 
denarne pomoči, podeljenih pa je tudi 350 
prehrambnih paketov. Doslej je bilo 17 srečanj 
nepokretnih, težje pokretnih in najstarejših 
invalidov, vedno v septembru ob občinskem 
prazniku Občine Žalec. 
 
Izvedenih je bilo tudi 17. dobrodelnih koncertov 
»Človek – človeku«, pomoč za pridobitev 
invalidskih pripomočkov, odpravo gibalnih ovir in 
urejanje bivalnih pogojev je prejelo 105 
invalidov. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Invalidi in družinski člani redno koristijo 
apartmaje ZDIS za ohranjevanje in krepitev 
zdravja. Letno izvedejo po 4 kopalne dneve v 
razne terme, za Thermano Laško pa unovčijo 
preko tisoč regresiranih kopalnih kart. 
 
Na srečanju invalidov na Boču, Logarski dolini in 
na Kopah so vsa leta najštevilčnejši udeleženci. 
 
Vsa leta obstoja sta razviti rekreacija, šport in 
kulturna dejavnost. Poleg redne vadbe 
tekmujejo v 6 disciplinah. Enajsto sezono deluje 
Mešani pevski zbor MDI Žalec. Veliko invalidov 
izdeluje ročna in umetniška dela in se udeležuje 
raznih razstav. Društvo vsako leto izda glasilo 
»Vodnik«. 
 
Obeležitev 50-letnice bo v soboto, 15. februarja 
2020 ob 10. uri v Domu II. slovenskega tabora 
Žalec. 
 

      
   Predsednik MDI Žalec: 

Janez Meglič 
 

           

       Programe in delovanje MDI Žalec 
sofinancira FIHO. Stališča MDI Žalec ne izražajo 

stališč FIHO. 
 

 

 

 

 

 

MEDOBČINSKO DRUŠTVO INVALIDOV ŽALEC 
Hmeljarska ulica 3, 3310 ŽALEC 
Telefon: 03/571-68-16, 03/710-06-13 
E – pošta: mdi-zalec@guest.arnes.si 
Davčna številka: 20348517 
TTR: Si56051008014874748, Abanka 
Uradne ure: ponedeljek in sreda od 8:00 do 12:00 ure 

 

 

 

 
           

           Programe in delovanje MDI Žalec sofinancira FIHO. Stališča 

MDI Žalec ne izražajo stališč FIHO. 
                                                                                              

 

MEDOBČINSKO DRUŠTVO INVALIDOV ŽALEC 

ŽALEC 
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Kulturno umetniško društvo RAP KULTURA se 
ukvarja s projekti kot so filmi, video-spoti, 
koncerti ter prireditvami. 
 
Člani imamo veliko idej, ki jih bomo poskušali 
tudi uresničiti. Zato smo se odločili, da bomo 
aktivno iskali sponzorje in donatorje. 
 
Odločili smo se tudi, da bomo delali na tem, da 
bomo imeli v bližnji prihodnosti svojo založbo 
LEJGAZ RECORDZ.  
 
Društvo ima že nekaj članov, ki so izrazili željo, da 
bi snemali glasbo pod okriljem naše založbe, 
vrata bodo odprta vsem glasbenikom, ne glede 
na zvrst glasbe ki jo ustvarjajo.  
 
V društvu se aktivno ukvarjamo z:  

 glasbo,  

 video-montažo,  

 nekateri se radi ukvarjajo s fotografijo, 

 risanjem ter 

 s slikanjem slik na platnu in podobno. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SCRATCH PHOTOGRAPHY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KULTURNO UMETNIŠKO DRUŠTVO RAP KULTURA 

VELENJE - LEJGAZ 
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Scratch photography  

 
V prihodnosti bi radi ustvarili tudi kakšno 
risanko, kakšne knjige za otroke z 
ilustracijami katere bodo ustvarili člani radi 
pa bi ustvarjali tudi stripe itd. 
 
Društvo ustvarja tudi svojo spletno stran na 
kateri bodo objavljeni vsi dogodki povezani 
z našim delovanjem in širše.na njej boste 
našli vse potrebne informacije, slike, članke 
,video, v planu pa je tudi priprava 
internetnega radia .posodablja se Youtube 
kanal in podobno. 
 
Delovanje društva je v polnem teku, prostor 
v katerem se vse to organizira in odvija je še 
v razvoju, upamo pa da bomo v kratkem 
času popolnoma izrabili prostor in naše 
potenciale. 
 
Društvo aktivno sodeluje z društvom 
aktivnih občanov Velenje in društvom za 
razvoj človeških virov in socialnih programov 
–društvo NOVUS Velenje. 

 
 
 

 

 
 

 
Člani aktivno sodelujejo na koncertih ,v 
kratkem času so se zvrstili nekateri 
koncerti kot na primer: 

 7. 6. 2019 velenjska plaža hip 
hop rnb beach partyu v lokalu 
Plaža MiaMia - sodelovali so 
nastopajoči Ivč, Eko, Pricip, Drill 
& Masayah, Triiiple, Mrigo, 
Beksuz, Beck, Ado, Ziebane 

 
 

 
 

https://www.facebook.com/plazamiamia/?__xts__%5B0%5D=68.ARCg4oq2iDPxCe2JQcukjmjOU---vnV6AqJHugBnMfxZA-ei4hfx8Zwlrv54vCH_fk9YeFXDyybNwt6L8XzTb6XGAWj8d2EYlnamDd3W-RVj-AhAvD3MAk23V-nIyzqRbubunejry7BCVZq7a3GDhuCzyVnRQwR79E5_rOWpuBr7TxvFFq8wlsGwy1VezQZAZyuuqPi9n7xNSmfP&amp;__tn__=%2CdK%2AF-R&amp;eid=ARBJ4u41jI3m1r0zOZy2Z8i8sIoz2iHBJeVyglZREUGXntzHzZza_-xlslFchCrMA1hbndtivqTwSq0B
https://www.facebook.com/plazamiamia/?__xts__%5B0%5D=68.ARCg4oq2iDPxCe2JQcukjmjOU---vnV6AqJHugBnMfxZA-ei4hfx8Zwlrv54vCH_fk9YeFXDyybNwt6L8XzTb6XGAWj8d2EYlnamDd3W-RVj-AhAvD3MAk23V-nIyzqRbubunejry7BCVZq7a3GDhuCzyVnRQwR79E5_rOWpuBr7TxvFFq8wlsGwy1VezQZAZyuuqPi9n7xNSmfP&amp;__tn__=%2CdK%2AF-R&amp;eid=ARBJ4u41jI3m1r0zOZy2Z8i8sIoz2iHBJeVyglZREUGXntzHzZza_-xlslFchCrMA1hbndtivqTwSq0B
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 30. 8. 2019 - Letni kino Velenje -  
nastopajoči: 
Krešo Bengalka (HR) / Velenje Rap-Most 
Wanted (SLO) MRIGO & GHET / NEMIR 
TADIJA & PRINCIP (THUG CONNECT) / 
ZIEBANE & ZEKERIJAH (BRONXTARZ) / PLAN 
B / TRIIIPLE & BECK (3320) / U KAN / Eko / 
KAOS EFFECT/ Toljo / Mito - Egon & 
YNGFirefly 

 31. 8. Bednja (HR) / Thee Melomen (HR) / 
Država v malem (SLO) / MRFY (SLO) 

 15. 11. 2019 Klub eMCe plac 
 

 

 Koncert Smoke Mardeljano (SRB) - 
predstavitev albuma "TO JE RAP"  

 Eko - predstavitev albuma "BAD BOY 
VELENSKI" 

 Warm Up Cypher: Wugla in Galič beat SET 

 Toljo Toljo DJ SET in plesni CYPHER Toljo DJ 
SET in rap nastop 

 Sarah Al Saleh Wugla, Mario in Jaša Janči in 
ŻENA Siknes 

 Toljo in OPEN MIC 

 Each One Teach One je mladinski projekt 
medvrstniškega predajanja ne-formalnega 
znanja kulturnih dobrin hip hop-a, po 
različnih lokalnih skupnostih po celotni 
Sloveniji. 

https://www.facebook.com/kresobengalkaofficial/
https://www.facebook.com/MRIGOGHET/
https://www.facebook.com/3320rap/
https://www.facebook.com/eko.somnia.1
https://www.facebook.com/itstoljo/
https://www.facebook.com/mitoegon/
https://www.facebook.com/yngfirefly/


REVIVAS - društvo za oživitev in promocijo vasi 
Škale (krajše: društvo REVIVAS Škale) je bilo 
ustanovljeno leta 2009. Osnovni namen društva 
je ohranjati dediščino, spodbujati razvoj vasi in 
pospeševati razvoj turizma v kraju. Deluje v 
sklopu Turistične zveze Velenje.  
 
Društvo je od leta 2011 vpisano v register 
prostovoljskih organizacij pri AJPES, od leta 2013 
pa vzdržuje status društva v javnem interesu na 
področju kulture. Društvo je vpisano v register 
nesnovne kulturne dediščine kot nosilec 
izdelovanja rož iz krep papirja in nosilec 
izdelovanja cvetnonedeljskih butar (snopov). 
 
V prvih desetih letih svojega delovanja je društvo 
REVIVAS Škale organiziralo precej odmevnih 
prireditev, razstav in delavnic ter izdalo dve 
knjigi: zbornik Škalske zgodbe in zbirko pesmi 
Pod vodo vas, nad vodo glas. Prisotno je na vseh 
prireditvah v organizaciji Turistične zveze 
Velenje, predstavlja pa se tudi na prireditvah 
drugih organizatorjev v občini in širom po 
Sloveniji. Društvo v domačem kraju vsako leto 
organizira Jožefov sejem s srečanjem 
godovnikov (na nedeljo, najbližjo 19. 3.), Škalsko 
pravljico s srečanjem preseljenih Škalčanov 
(prvo soboto v juliju), Jesen na vasi (praviloma 
zadnjo nedeljo v septembru) ter velikonočne in 
adventne delavnice.  
 
Društvo REVIVAS Škale je zasnovalo nekaj 
tematskih poti po krajevni skupnosti, ki jih je 
možno prehoditi s pomočjo zemljevida Škale in 
Hrastovec za male in velike ali z uporabo 
aplikacije Škalsko jezero in zgodbe potopljene 
vasi. Skupinam pa priporočajo vodene sprehode 
z animacijami, ki jih izvajajo člani društva z 
likoma Fane in Jurija. 
 
V društvu je zelo aktivna sekcija izdelovalk rož iz 
krep papirja, ki se predstavlja na dogodkih in v 
sklopu predstavitev društva  ali na specializiranih 
razstavah (Vransko, Pragersko ipd.). Sekcija 
izvaja tudi delavnice za skupine.  

Leta 2017 se je v sklopu društva osnovala 
kuharska ekipa, ki se udeležuje svetovnih 
festivalov praženega krompirja, včasih pa 
poskrbi tudi za želodce članov in obiskovalcev 
prireditev. 
 
Za več informacij, naročila vodenj in delavnic za 
skupine pokličite na 041 394 660 ali pišite na 
info@revivas-skale.si.  
 
Spletna stran društva:  http://revivas-skale.si/ 
Facebook stran društva:  
https://www.facebook.com/drustvo.revivas.ska
le https://www.facebook.com/fana.jurij 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DRUŠTVO REVIVAS ŠKALE 

ŽALEC 

mailto:info@revivas-skale.si
http://revivas-skale.si/
https://www.facebook.com/drustvo.revivas.skale
https://www.facebook.com/drustvo.revivas.skale
https://www.facebook.com/drustvo.revivas.skale
http://www.festival-gg.si/
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Trg mladosti 6, 3320 VELENJE 
www.drustvo-novus.com 
www.facebook.com/soc.aktivacija 
 
Društvo NOVUS deluje z namenom razvijanja 
človeških virov in socialnih programov. Izvajamo 
različna izobraževanja, delavnice in svetovanja. 
V letu 2019 smo bili  izbrani prijavitelj na javnem 
razpisu za sofinanciranje izvajanja programov 
socialne aktivacije na območju Kohezijske regije 
Vzhodne Slovenije. Tako od meseca septembra 
že potekajo aktivnosti programa na območju 
regijske enote Velenja in Žalca, na območju 
regijske enote Mozirja pa izvajanje aktivnosti 
pokriva naš projektni partner Andragoški zavod 
Ljudska univerza Velenje.  
 

»Razvoj in izvajanje programov socialne 

aktivacije ter opolnomočenje oseb za lažji vstop 

na trg dela« 

 
Namen programov socialne aktivacije je okrepiti 
socialno vključenost udeležencev, povečanje 
njihovih zaposlitvenih možnosti, dvig motivacije 
in krepitev obstoječih ter pridobitev novih 
socialnih in funkcionalnih kompetenc za 
učinkovito spopadanje z ovirami, ki tem osebam 
preprečujejo vstop na trg dela in jih posledično 
vodijo v socialno izključenost in življenje pod 
pragom revščine. 
  
Specifični cilj projekta je opolnomočenje ciljne 
skupine za približevanje trgu dela. t.j. je  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). 

 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 (izvedba 
programa z aktivnim povezovanjem z 
Zavodom RS za zaposlovanje, Centrom 
za socialno delo, občino, nevladnimi, 
izobraževalnimi in drugimi 
organizacijami. 
 

 Trajanje programa 
V projektnem obdobju 2019 - 2022, na območju 
regijskih enot: Velenje, Žalec in Mozirje, se bo 
izvedlo 10 programov socialne 
aktivacije. Trajanje enega programa je 
8 mesecev.  
 
Postopek vključitve 
 

 
 
 
 

DRUŠTVO NOVUS – SOCIALNA AKTIVACIJA VELENJE 

ŽALEC 

http://www.facebook.com/soc.aktivacija
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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, ki s svojimi veščinami 
ter izkušnjami pripomorejo k uspešnemu 
vključevanju posameznika v okolje. 
 
Izvajanje programa 
 Čas izvedbe programa socialne aktivacije se bo 
izvajal v treh fazah. 
 
(1 faza)  
- 1 mesec: Priprava na izvajanje programa 
V tem obdobju se bodo v sodelovanju z enotno 
vstopno točko3 , uradi za delo in koordinatorji 
socialne aktivacije izvajale aktivnosti za 
pridobitev udeležencev za vključitev v program 
socialne aktivacije. 
 
(2 faza)  
- 6 mesecev: Neposredno izvajanje programa z 
udeleženci 
V okviru druge faze izvajanja programa se 
izvedejo trije moduli z obveznimi 
vsebinami. Vsebine v programu so modulsko 
zasnovane in se razlikujejo po trajanju in 
vsebinah. 
 
Modul  I: Uvodni  modul  
Izvajanje skupinskega dela modula I. v obsegu 
najmanj 48 ur, tj.  4 ure dnevno, 3 dni v tednu in 
dodatno še najmanj 1 uro individualnega dela s 
posameznim udeležencev na teden; V prvem 
modulu se bodo izvajale aktivnosti za 
vzpostavitev skupinske dinamike, motiviranje, 
osebnostno rast udeležencev ter dvig socialnih 
kompetenc.  
 
Modul II: Izvedbeni  modul 
Izvajanje skupinskega dela modula II. se izvaja v 
obsegu najmanj 48 ur, tj.  6 ur dnevno, 5 dni v 
tednu in dodatno še najmanj 1 uro 
individualnega dela s posameznim udeležencev 
na teden; 
 
V drugem modulu se bodo izvajale aktivnosti 
usmerjene za spoznavanje trga dela, dvig 
funkcionalnih kompetenc in kompetenc za 

približevanju trga dela ter pridobivanje 
praktičnih izkušenj za trg dela. 
 
Modul III: Izhodni modul                                  
Modul III. se izvede v obsegu najmanj 48 ur, 
tj.  4 ure dnevno, 3 dni v tednu in dodatno še 
najmanj 1 uro individualnega dela s posameznim 
udeležencev na teden; 
 
Aktivnosti usmerjene k aktivnemu pristopu 
iskanja vključitev, pregled doseženih ciljev, 
zagovorništvo, svetovanje in podpora pri vstopu 
na trg dela. 
 
 Delo v modulih poteka skozi skupinske vodene 
pogovore in dodatnim individualnim delom z 
udeleženci. Vsebine izvajajo izkušeni in 
strokovno usposobljeni strokovni delavci v 
sodelovanju s pridruženimi partnerji in ostalimi 
deležniki. 
 
(3 faza)  
- 1 mesec:  Dodatno individualno delo z 
udeleženci po izhodu iz programa 
 
Obdobje enega meseca po prenehanju izvajanja 
2. faze programa socialne aktivacije je 
namenjeno dodatnemu individualnemu delu z 
udeleženci. Obseg in potek individualnega dela v 
tem obdobju, glede na potrebe posameznega 
udeleženca programa, določi strokovna skupina. 
Sestanki multidisciplinarnega tima služijo 
strokovni podpori pri delu s ciljno skupino 
javnega razpisa in iskanju strokovne pomoči za 
udeležence programov.  
 
Vsebinske aktivnosti programa 
Izvajale se bodo aktivnosti za: 

 motiviranje udeležencev in njihovo 
osebna rast; 

 dvig socialnih in funkcionalnih 
kompetenc; 

 spoznavanje trga dela in pridobitev 
kompetenc za vstop oz. približevanju 
trga dela; 

 pridobivanje praktičnih izkušenj za trg 
dela; 

 aktiven pristop iskanja nadaljnjih 
vključitev. 
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Vsebine se nanašajo na področje zdravstva 
računalniškega opismenjevanja, podjetništva, pa 
tudi uporabnosti ponovne uporabe materialov 
preko lokalnega okolja, družbeno koristnega 
prostovoljskega dela, izvedba raznih samostojnih 
projektnih aktivnosti;  (podjetniški načrt, daljših 
tematskih pisnih izdelkov,  izdelava različnih 
konkretnih produktov/storitev …). 
 
Glede na aktualnost vsebin letno/sezonskega 
značaja, se uspešno vključujemo na področje 
urbanega vrtičkanja, obiska in aktivnosti na 
kmetiji, 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

»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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ŠALEŠKI KORONARNI KLUB 
Vodnikova cesta 1, 3320 Velenje 
070 745 835 
info@koronarni-klub-velenje.si 
 
Šaleški koronarni klub združuje koronarne 
bolnike, bolnike po zastoju in infarktu srca, 
bolnike z angino pektoris, bolnike po 
premostitveni operaciji ali širitvi koronarnih 
arterij, bolnike z vstavljenimi umetnimi 
zaklopkami ali srčnim spodbujevalcem in bolnike 
s stalnim srčnim popuščanjem. Trenutno je v ŠKK 
včlanjenih 265 članov, od tega se vodene 
rehabilitacijske vadbe redno ali občasno  
udeležuje 105 bolnikov. Klub organizira razna 
strokovna predavanja, sodeluje pri organizaciji in 
izvedbi akcij ob svetovnih dnevih zdravja ter 
organizira obnovitveno rehabilitacijo v 
zdraviliščih.  
 
V obdobju december 2018 – november  2019 je 
organiziral naslednje prireditve: 
- december 2018 prednovoletno srečanje 

članov, prijateljev in podpornikov ŠKK 
- vodeno 

rehabilitacijsko 
vadbo (5 vadbenih 
skupin v Velenju, 
Vinski Gori in 
Šmartnem ob 
Paki), opravljenih 
je bilo preko 400 
ur vodene 
rehabilitacijske vadbe (aerobika, GIO vaje in 
kardiofit vaje) 

- obnovitveno rehabilitacijo v Radencih 
- predavanja z naslovom: Venska tromboza, 

Srčni infarkt, udeležba  na prireditvi MOV 
mesto zdravja,  Kronično popuščanje – 
poslušajmo svoje srce in ukrepajmo, Srčni 
bolnik in ledvice,  

Temeljni postopki oživljanja z AED aparatom, 
Uporaba antikoagulantnih in antiagregacijskih 
zdravil 

- individualne posvete pri prim. Marolt Apolonu, 
dr.med.,specialistu kardiologu in specialistu 
vaskularne medicine, pomočniku in 
namestniku v.d.predstojnika oddelka za 

interno medicino in predsedniku strokovnega 
sveta v ŠKK 

- sodelovanje na prireditvi Mestne občine 
Velenje Mesto zdravja   

- v preteklem obdobju je ŠKK v sodelovanju z 
Mestno občino Velenje uspešno izvedel 
dobrodelni koncert v Vinski Gori za nakup 
urgentnega ultrazvoka za Urgentno službo 
Zdravstvenega doma Velenje, ki je v Šaleški 
dolini in okolici rešil že kar nekaj življenj 

- obeležil 10 letnico delovanja kluba  
- OBISK KORONARNEGA KLUBA BREŽICE 
- V soboto, dne 12. oktobra 2019 so Mestno 

občino Velenje  pod vodstvom predsednika g. 
Brajkovič Alojza obiskali člani Koronarnega 
kluba Brežice. Obiskovalce je pozdravila in 
nagovorila podžupanja Mestne občine Velenje 
ga. Darinka Mravljak. V spremstvu vodičke ga. 
Ane so si obiskovalci ogledali muzej kristalov v 
Starem Velenju, plažo ob velenjskem jezeru in 
znamenitosti mesta Velenje, Titov trg in bili 
prisotni na prireditvi stranke SD ob pečenju 
kostanja.  
 

 

 

 

 

 

 

Slika: Velenje mesto zdravja prikaz TPO z AED 

aparatom 

 

 

 

 

 

 

Slika: Predavanje Srčni infarkt 

ŠALEŠKI KORONARNI KLUB 

 

mailto:info@koronarni-klub-velenje.si


 

43 
 

Smo DRUŠTVO in TURISTIČNA AGENCIJA IZVIR 

s poslovnimi prostori v Žalcu, Celju in Rogaški 

Slatini. 

Že več deset let organiziramo duhovna 
potovanja in počitnice za dušo in telo ter 
organiziramo SREČANJA Z BRACOM. Redno 
organiziramo SREČANJA Z BRACOM v Rogaški 
Slatini, Ljubljani ter v Kopru. 
 
Namen Bracovega dela je pomagati ljudem, 
izboljšati življenje posameznika. Stik, ki ga 
vzpostavi Braco z ljudmi na srečanjih, je postal 
legendaren. Mnogi po srečanju z njegovim 
pogledom pravijo, da njihovo srce napolnijo 
notranji mir, občutek ljubezni, varnosti – 
nedosegljiva iskrica prave sreče. Nekateri ga 
imenujejo nov začetek, rojstvo jasnega 
razumevanja smisla življenja. Srečanje z uvodom 
traja približno 30 minut. Mnogi, ki se srečujejo z 
Bracovim pogledom ali njegovim glasom, 
doživljajo pozitiven preobrat v svojem življenju.  
V ROGAŠKI SLATINI so srečanja približno enkrat 
na mesec ob sredah v Kulturnem domu. V letu 
2020 bodo srečanja: sreda 29.1., 4.3., 6.5., … 
Srečanja potekajo od 8h do 15h, vstopnina je 5 €.  
V LJUBLJANI so SREČANJA ob nedeljah v Hotelu 
Mons. Prihajajoča srečanja: nedelja 8.12., 26.1., 
26.4., … (vstopnina 10€). Po novem imamo 
BRACA tudi v KOPRU: sobota 25.1., 25.4., … 
(vstopnina 10€). 
 
Konec marca (23.3.-2.4.) se bomo razvajali v 
Bosni v TERMAH KULAŠI, kjer imamo poseben 
program razkisanja. Gre za izredno zanimiv in 
poceni program, saj nam poleg bivanje v izredno 
lepo urejenem hotelu s tremi bazeni nudijo polni 
penzion in vsak dan tri terapije. Bistvo razkisanja 
je v izjemni zdravilni visoko alkalno sulfidno 
oligomineralni hipotermalni vodi, ki je 
edinstvena na svetu.  
 
 
 
 

Konec maja (23.-30.5.) pa odpotujemo na DUGI 
OTOK, kjer organiziramo že tradicionalno 
SREČANJE ZELIŠČARJEV. Z vami bo že prekaljena 
ekipa: Cvetka Mastnak Čulk, nekdanja vodja vrta 
zdravilnih rastlin na inštitutu v Žalcu, sedaj vodi 
študijsko skupino »zelišča, narava, zdravje«, 
Irena, urednica TV oddaje »Na vrtu«,…. Na 
Dugem otoku pa nas čaka družina Gačina z ter 
lokalni vodiči. Po otoku potekajo »steze 
zdravilnih in aromatičnih rastlin«. Bivali bomo v 
hotelu Luka, ki leži čisto ob morju. Imeli bomo 
polni penzion. Ves teden se bomo potepali po 
Dugem otoku, spoznavali in nabirali zdravilne 
rastline; ob tem pa spoznavali tudi naravne in 
kulturne znamenitosti tega čudovitega otoka. 
Zapele nam bodo tudi dalmatinske klape. 
Zamudili pa ne bomo niti sejma otoških 
proizvodov. Konec maja je morje že kar toplo in 
dosti časa bo tudi za sončenje, za bolj korajžne 
pa tudi za kopanje. Organiziran bo izlet na 
Kornate ter otoka Ravo in Iž. Tudi letos bomo 
skupaj nabrali in pripravili posebno čajno 
mešanico, ki jo bo vsak udeleženec odnesel 
domov. Naučili se bomo izdelovati tudi zeliščna 
mazila. 
 
Ob koncu poletja (5.-12.9.) pa bomo organizirali  
SREČANJE NA DUGEM OTOKU. Veliko bo 
kopanja in izletov, vsako jutro bodo vaje za dušo 
in telo. Organiziran je tudi avtobusni prevoz. 
 
V septembru in oktobru (19.9.-2.10.) krenemo 
na naše že tradicionalno potovanje na CAMINO, 
ki že od srednjega veka vabi romarje iz vsega 
sveta; obiskali pa bomo tudi Lurd in Montserrat. 
Potovali bomo s kombiji in si tako ogledali veliko 
zanimivosti na poti, dnevno hojo pa si bodo 
udeleženci lahko prilagodili svojim sposobnostim 
in željam.   
 
Več na : www.izvir.com ; fb društvo izvir; 041 76 
96 86 (Janko) 

 
 
 
 

DRUŠTVO IN TURISTIČNA AGENCIJA IZVIR 

 

http://www.izvir.com/
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Univerza za III. življenjsko obdobje Velenje, ki je 
v tem letu razpisala že 34. izobraževalni program 
in je druga po starosti in velikosti v sestavi 
slovenske mreže UTŽO, se prizadeva, da realizira 
cilje slušateljev:  učiti se za svoje zadovoljstvo, 
ustvarjati produkte in kulturo po srcu, sodelovati 
v delovni sredini,  ki postaja tvoj drugi aktivni 
delokrog. V študijskem letu 2019/2020 smo 
razpisali skupaj 53 krožkov, od tega 5 novih. Niso 
vsi krožki zaživeli, tako, kot smo to načrtovali, 
vendar upamo, da bomo z novimi prijemi in 
prizadevanjem uspeli obdržati statistični nivo 
preteklega študijskega leta. V strukturi je velika 
sprememba na področju ročnih del. Deluje le en 
krožek klekljanja od razpisanih 4 krožkov. Od 
novih sta zaživela dva Pesništvo in recitiranje ter 
Razgibajmo telo za aktivna srebrna leta. Krožki so 
sicer plačljivi, ker so mentorji (dve izjemi) 
plačljivi. Predsednica, člani nadzornega odbora 
(3) upravnega odbora (7) in strokovnega odbora 
(40) pa delujejo, kot prostovoljci. V letu 2018 
smo realizirali 5205 prostovoljnih ur, v tem letu 
bo ta postavka okrog 6000, ker smo od januarja 
do 1.novembra imeli zaposleno le eno delavko 
na 4 ure. V 44 krožkih je v preteklem študijskem 
letu kvalitetno in kontinuirano izobraževalo 31 
mentorjev skupaj 550 študentov. Študijsko leto 
se praviloma izvaja od začetka oktobra do konca 
maja. Vsako leto so prisotni novi pristopi pri 
načinu in vsebini izobraževalnih programov ter 
pri doseganju ciljev. Ob koncu izobraževalnega 
programa se izvede evalvacija novo 
pridobljenega znanja, praviloma javno na visoki 
kakovostni ravni. V nadaljevanju bom izpostavila 
pomembnejše dogodke, realizirane v obdobju 
maj – oktober 2019. 
 
 
 
 
 

 
Javni nastop Godbe veteranov UNI 3 v GŠ 
FKK – 14.05.2019. 

 
Jajčerija na Velenjskem gradu 22.05.2019. 

 

 
 

 

ANDRAGOŠKO DRUŠTVO UNIVERZA ZA III. 

ŽIVLJENJSKO OBDOBJE VELENJE 
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Otvoritev kaligrafske razstave Piši riši, kot veš… 
22.05.2019 na Velenjskem gradu. 

Nastop Citrark Marjank z gosti v Vili Bianca 
27.05.2019. 

9. Medgeneracijski festival – Likovna delavnica 
Novi, stari bonton – MC 17.05.2019. 

 

 

 

 

Otvoritev fotografske razstave Moj domači kraj 

skozi objektiv v Knjižnici Velenje, 03.06.2019. 

Nastop Lastovk na praznovanju poročnih parov 

jubilantov v Restavraciji pod Jakcem – 

04.07.2019. 

 

15. let krožka SLO, te poznam? Prireditev v Vili 

Bianca 03.10.2019. 
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Udeležba članic krožkov Klekljanja, Kaligrafije in 
SLO ljudske vezenine na rokodelski razstavi na 
Cankarjevi ulici 26.10.2019. 
 
Kaj bomo počeli v naslednjem letu pa boste 
izvedeli v naslednji številki.  
 
Spremljajte nas in bodite z nami. Veseli bomo 
vaših obiskov kakor na sedežu UNI 3 na Efenkovi 
cesti 61, tako tudi na številnih prireditvah, 
razstavah in dogodkih, ki jih naši člani z veseljem 
organizirajo. 
 

 
 

Zdenka Uršnik, 
                                                                     

Predsednica UNI III 
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Ukrep LEADER se v programskem obdobju 2014-
2020 izvaja kot del skupnega instrumenta CLLD – 
Lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost (Community 
Led Local Development), preko katerega LAS 
Zgornje Savinjske in Šaleške doline črpa sredstva 
iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj 
podeželja (EKSRP) in Evropskega sklada za 
regionalni razvoj (ESRR).  
 
V letu 2019 se je na območju LAS Zgornje 
Savinjske in Šaleške doline izvajalo preko 20 
projektov, potrjenih preko 1. in 2. javnega poziva 
LAS ZSŠD, sofinanciranih iz sklada ESRR in EKSRP. 
Projekti se navezujejo tako na investicije v 
opremo in izgradnjo ali obnovo stavb, kot na 
mehke vsebine, kot so izobraževanje kmetov, 
otrok, podjetnikov, povezovanje turističnih 
ponudnikov, izvedba delavnic, analize vod, 
priprava in izvedba programov in produktov,… Z 
vstopom v leto 2020 LAS pripravlja še 3. javni 
poziv, tako za ESRR kot EKSRP. Več informacij o 
javnem pozivu bo objavljenih na spletni strani 
LAS: www.savinja.si. 
 
Preko instrumenta CLLD je LAS-om omogočeno 
tudi črpanje dodatnih sredstev iz Podukrepa 
19.3: Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja 
lokalne akcijske skupine, in sicer preko javnih 
razpisov Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in 
prehrano. Na območju Zgornje Savinjske in 
Šaleške doline se je tako izvedlo oziroma se 
izvaja 6 projektov sodelovanja (dva sta 
zaključena, dva se zaključita v decembru 2019, 
dva sta v izvajanju). Preko teh projektov je 
območje prejelo slabih 300.000,00 € dodatnih 
sredstev. V primerjavi s preostalimi LAS-i po 
Sloveniji, je to največje število projektov 
sodelovanja, ki jih izvaja LAS. 
 
Projekti sodelovanja se v večini izvajajo na ožjem 
območju, recimo v projekt Vodne zgodbe 
Kamniško Savinjskih Alp so bile vključene občine 
Solčava, Luče in Ljubno, ki so preko le-tega 
pridobile analize izbranih vodnih virov, zgodbe, 
ter festivale pitne vode. V projektu Festival 
domačih okusov in tradicije sta se združili občini 

Šmartno ob Paki in Rečica ob Savinji, ki sta svoji 
tradicionalni prireditvi, Lenartov sejem in 
Martinova sobota, združili v Festival 
tradicionalnih prireditev, obenem pa sta 
območju ponudili tudi izobraževanje o 
tradicionalnih jedeh, slikanico za otroke… 
 
Konec leta 2019 se zaključuje projekt Novi izzivi 
slovenske drobnice, v katerega so vključene vse 
občine Zgornje Savinjske doline. Glavni namen 
tega projekta je promocija ovčereje, od učenja 
striže ovac, do priprave jedi iz 
jagnjetine/ovčetine, priprava novih izdelkov iz 
volne, ter izvedba Festivala ovčje volne Bicka v 
letu 2019.  
 
V izvajanju sta še dva projekta, Interaktivni 
turizem za vse, katerega del je občina Ljubno, ki 
bo preko le-tega preuredila flosarsko muzejsko 
zbirko preko VR tehnologije. Drug pa je projekt 
Trajnostna mobilnost in turizem na kolesih, 
preko katerega bo prišlo do razširitve sistema 
izposoje koles Bicy, ter do priprave novega 
turističnega produkta na področju trajnostne 
mobilnosti v Mestni občini Velenje.  
 
V novembru 2019 se je zaključil tudi projekt 
Integralni turistični produkt zeliščarske 
dediščine, v katerega so vključene vse občine 
Zgornje Savinjske in Šaleške doline. V lanskem 
letu je bila zaključena 1. faza projekta, preko 
katere so se pripravile zeliščne zgodbe, turistični 
produkt, izobraževanje za pridobitev nacionalne 
poklicne kvalifikacije zeliščar, zeliščni meni ter 
Festival zelišč Zgornje Savinjske in Šaleške doline 
2018. V letošnjem letu se je izvajala 2. faza 
projekta, tekom katere je bil posnet promocijski 
film, ter izveden 2. Festival zelišč Zgornje 
Savinjske in Šaleške doline. Le-ta je potekal od 
15. do 22. junija, z otvoritvijo v Fidovem gaju v 
Logarski dolini. Tekom Festivala se je zvrstilo 8 
delavnic na temo pridelave in predelave zelišč, 
ena tudi v Gornjem Gradu, ki jo je organiziral 
Zavod Mesto na vasi. Zaključni dogodek Festivala 
je prav tako potekal v Gornjem Gradu, na 
prireditvenem prostoru ob parku pred 

LAS ZGORNJE SAVINJSKE IN ŠALEŠKE DOLINE V LETU 

2019 

 

http://www.savinja.si/
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Katedralo. S pomočjo zaposlenih na občini in 
županom, lokalnimi podjetniki, društvi, ter 
župnikom smo pripravili res pester in doživetij 
poln dan.  
 
Za prihajajoče leto 2020 si želimo večjega 
sodelovanja med lokalnim prebivalstvom, 
občinami in institucijami, saj bo le takšno 
vedenje doprineslo k razvoju celotnega območja 
LAS. Vsem občanom in občankam želimo lepe 
praznike! 
 
Tamara Danijel 
Ivanka Orešnik 
 

Ogled zeliščnega vrta z obiskovalci 2. Festivala 

zelišč 

2. Festival zelišč Zgornje Savinjske in Šaleške 

doline 

 

Ogled primera dobre prakse na Irskem v sklopu 

projekta Trajnostna mobilnost in turizem na 

kolesih 
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Društvo ljubiteljev 

kulturne in tehnične 

dediščine                                                                                                                             

ZGORNJESAVINJSKI 

STARODOBNIKI,                                                                          

Cesta v Rastke 12, 3333 Ljubno ob Savinji                                                                                                                           

Poslovni račun št.: 02374 - 0255744843 

Matična številka: 2173417000 

Davčna številka: 12554596                                                                                                          

 
Namesto uvoda: 
Čeravno je bila Zgornja Savinjska dolina vselej 
radodarna z rodovitno zemljo in lesom in ji je 
Savinja utirala pot do vsakovrstnih dobrin daljnih 
krajev, si je Zgornjesavinjčan od nekdaj trdo služil 
kruh. Vse, kar je bil in imel, si je priboril v potu 
svojih rok in tu se je rodila pregovorna 
zgornjesavinjska skopost. Bognedaj vreči stran, 
se je zavzel Zgornjesavinjčan, če pa lahko čez 
sedem let vse prav pride. In tako so se, 
zahvaljujoč ohrniji, marofi in kleti v dolini 
desetletja pridno polnili z raznorazno odsluženo 
kramo, ki jo je bilo treba, ko je dosegla kritično 
maso, zbrati, razvrstiti, ovrednotiti in ustrezno 
zaščititi. Zato smo se neposredni potomci 
samoniklih zgornjesavinjskih flosarjev in 
olcerjev, ki imamo kopičenje že v krvi, odločili, da 
bomo k tako težki, a vendar nadvse 
izpopolnjujoči in plemeniti nalogi, pristopili 
institucionalno.  
 
Zgodovina (kako se je začelo…): 
Že večkrat smo ljubitelji in lastniki starodobnikov 
razpravljali o tem, da bi v naši dolini ustanovili 
oldtimerski klub, vendar dlje od ideje nikoli 
nismo prišli. Nekega lepega dne pa je bilo 
drugače. Čas je dozorel. Zgornja Savinjska dolina 
potrebuje svoje starodobniško društvo, smo 
sklenili. Zbralo se nas je nekaj zanesenjakov, ki 
smo si nadeli ime iniciativni odbor za ustanovitev 
oldtimerskega društva, ki naj bi pokrivalo 
področje Zgornje Savinjske doline. Po nekaj 
sestankih, kjer smo zastavili osnovne cilje 
delovanja, se odločili za ime in uradni logotip, 

smo bili konec leta 2005 pripravljeni na naslednji 
korak. Vse potencialne kandidate za člane v 
bodočem društvu smo 18. 1. 2006 pisno povabili 
na informativni sestanek na Ljubno ob Savinji. Po 
zelo pozitivnem odzivu smo še z večjim veseljem 
zagrizli v delo, pripravili gradivo za prvi društveni 
bilten, dokončno sestavili in uredili statut in 
sklicali ustanovni sestanek društva. 
 
Tako je dne 4. 3. 2006 dvainštirideset ustanovnih 
članov ustanovilo Društvo ljubiteljev kulturne in 
tehnične dediščine ZGORNJESAVINJSKI 
STARODOBNIKI. Število članov je hitro, samo v 
nekaj letih, preseglo številko 100 in se zadnjih 
nekaj let giblje med 120 in 130. Tudi geografsko 
je društvo že davno preraslo okvirje matične 
doline, saj ima člane tudi iz Spodnje Savinjske 
doline, Šaleške doline, kamniškega konca, 
Ljubljane … Posebej smo  ponosni na štiri člane iz 
okolice Pliberka z avstrijske Koroške, ki so z 
zadovoljstvom našli svoje mesto med nami.  
 
Delovanje društva 2006 – 2019: 
V našem drugem letu delovanja smo pričeli z 
organizacijo mednarodnih srečanj s turistično 
vožnjo po Zgornji Savinjski dolini. Srečanja so, 
verjamemo, dobro poznana po Sloveniji in širše. 
Od leta 2007 potekajo vsako leto. Število 
obiskovalcev se giblje med 250 in 300. V lanskem 
rekordnem letu smo zabeležili 364 udeležencev 
iz kar petih držav. Od leta 2008 organiziramo 
vsakoletno srečanje ljubiteljev starodobnikov z 
blagoslovom vozil v Novi Štifti pri Gornjem 
Gradu. V vseh letih smo organizirali že 16 razstav 
starodobnih vozil. Trikrat smo sodelovali na 
gospodarskem razstavišču v Ljubljani, petkrat na 
sejmu v Gornji Radgoni, enkrat na Celjskem 
avtomobilskem sejmu idr. Ob peti in ob deseti 
obletnici društva smo postavili veliki razstavi 
starodobnikov v prostorih OŠ Ljubno ob Savinji. 
 
Aktivnosti ob praznovanju okroglega – desetega 
jubileja so zahtevale kompleksnejšo organizacijo, 
zato smo se člani zbrali in uredili gradivo o 
desetletnem društvenem delu. Natisnili smo ga v 
zborniku z naslovom OD KRIŠTOFOVIH STEZIC DO 

DRUŠTVO LJUBITELJEV KULTURNE IN TEHNIČNE 

DEDIŠČINE ZGORNJESAVINJSKI STARODOBNIKI 
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ASFALTNIH CEST. V novem desetletju 
nadaljujemo z že preizkušenim ustaljenim 
urnikom, ki obsega spomladanski izvoz, 
mednarodno srečanje starodobnikov na 
Ljubnem ob Savinji, mednarodno srečanje z 
blagoslovom vozil v Novi Štifti pri Gornjem 
Gradu, jesenski piknik in strokovno ekskurzijo, v 
zimskem času pa redne mesečne sestanke. 
 
Starodobniška flota društva Zgornjesavinjski 
starodobniki trenutno obsega več kakor 120 
avtomobilov, okrog 220 motociklov, vsaj 20 
traktorjev, 9 kamionov in okrog 40 koles. Po 
grobi oceni na obnovo čaka še najmanj 40 
motociklov in 15 avtomobilov. 
 
Aktualno v 2020:  
Društvo ljubiteljev kulturne in tehnične dediščine 
Zgornjesavinjski starodobniki bo 18. 07. 2020 
organiziralo 14. mednarodno srečanje ljubiteljev 
starodobnih vozil z imenom ZGORNJA SAVINJSKA 
2020. Srečanje se bo odvijalo na širšem področju 
Zgornje Savinjske doline. Start je vsako leto na 
Ljubnem ob Savinji, kjer ima društvo 
zgornjesavinjskih starodobnikov sedež, in je že 
tradicionalno prvi dogodek v nizu prireditev v 
okviru ljubenske etnološke prireditve Flosarski 
bal, zaključna prireditev s podelitvijo pokalov 
udeležencem bo tokrat v Mozirju.  
 
Glede na letošnje izjemno uspešno tematsko 
srečanje ZGORNJA SAVINJSKA 2019, ki smo ga 
zaključili v Logarski dolini s predstavitvijo 
starodobnih in novih vozil znamke BMW in ki 
je bilo rekordno v vseh pogledih (po številu 
starodobnih vozil, udeleženih voznikov in 
sopotnikov, sodelujočih društev in držav, v 
katerih so društva registrirana …), želimo tudi 
prihajajoče mednarodno srečanje organizirati 
s podobnim konceptom. Ker v društvu ne 
želimo zaspati na lovorikah, se trudimo biti 
vsako leto še boljši in mednarodno prireditev 
vseskozi nadgrajevati. Organizacijske priprave 
na dogodek, ki bo tokrat prvič v parku cvetja 
Mozirski gaj, so zato že v polnem teku. 
 
Pripravljamo posebno tematsko prireditev s 
poudarkom na vozilih znamke Mercedes-Benz. 
Člani društva bomo skupaj s predstavniki 
Mozirskega gaja po parku med gredicami 
razstavili društvena starodobna vozila znamke 
Mercedes-Benz, s podjetjem Autocommerce 

d. o. o. RC Celje pa bomo na ogled postavili in 
predstavili tudi nova mercedesova vozila.  
 
Osrednji dogodek: mednarodno srečanje 
starodobnih vozil – v soboto 18. 7. 2020 v 
Mozirskem gaju 
Vzporedni dogodek: razstava vozil znamke 
Mercedes-Benz – od 18. 7. 2019 do 19. 7. 2019 
v Mozirskem gaju 
 
Prisrčno vabimo vse ljubitelje tehnične dediščine 
in zanesenjake, ki s svojim požrtvovalnim delom, 
pozitivno energijo in znanjem ohranjate 
starodobna vozila za naslednje generacije, da nas 
obiščete. Seveda vabljeni tudi vsi drugi – ljubitelji 
lepih avtomobilov, narave in hortikulture – 
prireditev vam bo zaradi lokacije v slikovitem 
Mozirskem gaju v glavni turistični sezoni gotovo 
ostala v nepozabnem spominu.  
 

Predsednik društva ZGORNJESAVINJSKI 
STARODOBNIKI 

Matej Coklin 

12. blagoslov vozil Nova Štifta 2019, foto Jože 
Marovt Pepč 

Slika: Zgornja Savinjska 2019, vrvež na startu, 
foto Jože Marovt Pepč 
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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 

 
Neža Pavlič-Brečko 

Tel: 051 308 500 
e-mail: neza.pavlic.brecko@mcdd.si 

spletna stran: www.mcdd.si 
  

 


