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Naložbo financirata Ministrstvo za javno upravo in 

Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. 

 

Življenje je potovanje, 

za katerega nihče ne dobi 

zemljevida. 

Vsakdo potuje po svoje, in si 

sproti riše svoj zemljevid. 

Vsaka risba je nov smerokaz 

za vse, 

ki hodimo po poteh 

življenja. 

Naj bo novo leto pot dobre 

volje, ljubezni, zdravja in 

uspeha. 

 

Vse lepo v letu 2018! 

ČE NAS ŠE NE POZNATE… 
 
Smo Društvo NOVUS in od leta 2016, v partnerstvu z Mladinskim centrom Dravinjske 
doline, so. p.,  izvajamo projekt »Regionalno stičišče NVO savinjske regije NOVUS«. 
Naložbo financirata Ministrstvo za javno upravo in Evropska unija iz Evropskega 
socialnega sklada. 

POSTANITE NAŠA NVO S POTENCIALOM!  
za obdobje 2018 – 2019 izbiramo nove NVO s 
potencialom, ki jih bomo intenzivno krepili in 

celostno usposobili! Če želite sodelovati pri izboru 
in postati naša NVO s potencialom, nam pišite na: 

snjezana.lekic@drustvo-novus.com ali pokličite na 
telefonsko številko: 064/237-477. 

TUDI V LETU 2018… 

…bomo uresničevali naše 

poslanstvo in še naprej 

podpirali, povezovali, 

usposabljali in krepili 

naše NVO; 

…sledili našemu cilju: 

preobraziti NVO v 

samostojne akterje, ki 

samozavestno 

zagovarjajo svoje 

interese, aktivno 

zasledujejo svoje cilje in 

se suvereno zagovarjajo 

pred regionalnimi, 

lokalnimi in 

nacionalnimi odločevalci; 

… si prizadevali za 

krepitev medsebojnega 

sodelovanja ter skupnega 

razvoja nevladnega 

sektorja. 

 

 

ŽELITE BREZPLAČNO PROMOCIJO SVOJIH 
DOGODKOV? 

 
Izpolnite obrazec na naši spletni strani 

(http://www.sticisce-novus.si/objavite-dogodek), 
mi pa bomo kar najhitreje poskrbeli za objavo na 

naši spletni strani in Facebook strani. 
 

KREPITE SVOJO PREPOZNAVNOST – 
SODELUJTE PRI NAŠI PUBLIKACIJI! 

 
Predstavite se lokalnemu okolju in tudi vi sodelujte 
pri naslednji izdaji naše publikacije! Brezplačno vam 
ponujamo prostor za članek o vas, vaši organizaciji, 
vaših načrtih za prihodnost, dogodkih in podobno. 

https://mojpogled.com/wp-content/uploads/2014/12/najlepsa-bozicno-novoletna-voscila-21.jpg
mailto:snjezana.lekic@drustvo-novus.com
http://www.sticisce-novus.si/objavite-dogodek
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Smo Društvo NOVUS in od leta 2016, v partnerstvu z 

Mladinskim centrom Dravinjske doline, so. p.,  izvajamo 

projekt »Regionalno stičišče NVO savinjske regije NOVUS«. 

Naložbo financirata Ministrstvo za javno upravo in Evropska 

unija iz Evropskega socialnega sklada.  

Naše poslanstvo je podpirati, povezovati, usposabljati in 

krepiti nevladne organizacije (NVO) v savinjski regiji. Naš cilj 

je preobraziti NVO v samostojne akterje, ki samozavestno 

zagovarjajo svoje interese, aktivno zasledujejo svoje cilje in 

se suvereno zagovarjajo pred regionalnimi, lokalnimi in 

nacionalnimi odločevalci. Skrbimo za ažuren in kvaliteten 

pretok informacij za več kot 3000 NVO in kot edini v regiji 

nudimo celostno podporo sedmim NVO s potencialom.  

 

Verjamemo, da so NVO eden izmed temeljnih gradnikov pri 

doseganju družbenega razvoja in eden glavnih instrumentov pri 

doseganju aktivnega vključevanja državljanov in državljank v 

javno življenje. Zato investiramo v trdno prihodnost NVO. V ta 

namen imamo vzpostavljen odličen team, ki pri delu izhaja iz 

lastnih izkušenj. Tudi sami smo bili nekoč na začetku. 

 

 

Za vse informacije se lahko obrnete na: 

Snježana Lekić 
Vodja regionalnega stičišča NOVUS 

T: 064 237 477 
F: 05 908 14 93 

Naslov: Trg mladosti 6, 3320 Velenje 
Spletna stran: www.sticisce-novus.si 

Facebook: Sticisce Novus 

KAJ PONUJAMO? 

 Imamo tesen stik z regionalnimi in lokalnimi 

odločevalci, zato lažje omogočamo vaše 

navezovanje stikov z njimi; 

 zagovarjamo vaše interese in jih zastopamo pred 

župani; 

 ponujamo pomoč pri prijavi na razpise; 

 zagotavljamo pomoč pri urejanju dokumentacije za 

registracijo NVO; 

 povezujemo vas v mrežo NVO, znotraj katere 

poteka hitro, dosledno, ažurno in kakovostno 

obveščanje o vseh pomembnih zadevah; 

 skrbimo za večjo prepoznavnost vaše organizacije; 

 ponujamo sodelovanje v naši publikaciji, kjer se 

lahko bolj podrobno predstavite v lokalnem ali 

širšem okolju; 

 brezplačno objavljamo in promoviramo vaše 

dogodke, da zagotovimo večjo udeležbo na vaših 

prireditvah; 

 če želite organizirati delavnico, predstaviti svoj 

projekt, izpeljati predavanje, vam nudimo 

brezplačno uporabo naših prostorov; 

 prihranimo vam čas in skrbi – namesto vas 

poiščemo vse aktualne informacije o RAZPISIH, 

POZIVIH, DOGODKIH in NOVICAH; 

 z ažurnim in kakovostnim pretokom informacij o 

vseh za NVO pomembnih zadevah krepimo vašo 

pogajalsko moč; 

 poskrbimo, da ne boste nikoli več zamudili prijave 

na razpis, in s tem pomembne priložnosti za 

pridobitev finančnih sredstev; 

 skrbimo za stalno nadgradnjo znanja - organiziramo 

brezplačna, kakovostna, zanimiva in strokovna 

izobraževanja na področju zagovorniške in 

strokovne usposobljenosti. 

 

KDO SMO MI? 
 

http://www.sticisce-novus.si/
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V petek, 24. 11. 2017, ob 13:30, smo nevladniki združili moči, 

zavihali rokave, v roke vzeli lopate in pri Rdeči dvorani 

Velenje zasadili Nevladni sadni drevored. 

Osnovni namen projekta je krepitev nevladnih organizacij v 

okolju, spodbujanje sodelovanja med sektorji in 

posledično zadovoljevanje potreb lokalnega prebivalstva. 

Želeli smo pustiti trajen pečat, ki nas bo vedno opominjal, da 

smo nevladne organizacije pomemben člen pri 

zagotavljanju družbenega razvoja, povezanosti, solidarnosti 

in skupnega dobrega.  

Tokrat je svoj pečat pustilo deset nevladnih organizacij: 

1) Andragoško društvo - Univerza za tretje življenjsko 
obdobje Velenje; 

2) Bošnjaško mladinsko kulturno društvo Velenje (BMKD);  

3) Center Hiša – zavetišče za brezdomne osebe Velenje; 

4) Društvo brezposelnih Slovenije - Servis dela;  

5) Društvo Dotik sočutja; 

6) Društvo NOVUS; 

7) Fundacija Sadni gozd; 

8) Medobčinska zveza prijateljev mladine Velenje; 

9) Mladinski center Dravinjske doline (MCDD); 

10) Zavod USPEŠEN.SI. 

 

 

 

 

Najlepše se zahvaljujemo Mestni občini Velenje, ki je 

zagotovila prostor za zasaditev drevoreda in Fundaciji Sadni 

gozd, ki je zagotovila sadike dreves. Hvala tudi našemu 

partnerju, Mladinskemu centru Dravinjske doline za vedno 

dobro sodelovanje. In predvsem hvala vam, nevladne 

organizacije, da ste na prečudovito petkovo popoldne z nami 

zavihale rokave, v roke pogumno prijele lopate, zasadile 

svoje drevo in pustile pečat! Dokazali smo, da smo skupaj 

močnejši! 

 

 

 

 

 

ZDRUŽILI SMO MOČI, NAJ 
NEVLADNI SADNI GOZD ZAŽIVI! 
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PREDLOG STRATEGIJE RAZVOJA NEVLADNIH 

ORGANIZACIJ IN PROSTOVOLJSTVA POTRJEN  

Predlog strategije razvoja nevladnih organizacij in 

prostovoljstva je bil dne, 14. 9. 2017, potrjen na Svetu Vlade 

RS za spodbujanje razvoja prostovoljstva, prostovoljskih in 

nevladnih organizacij.  

Njen cilj je opredeliti in uskladiti ukrepe, da bodo lahko 

nevladne in prostovoljske organizacije, kot eden od ključnih 

gradnikov civilne družbe, prispevale k uresničevanju načel 

pluralnosti in demokracije v družbi (Skupnost občin Slovenije 

2017). 

Predlog Strategije je bil oblikovan tekom daljšega procesa, ki 

se je začel z organizacijo dveh nacionalnih konferenc, ki sta 

jih organizirala Ministrstvo za javno upravo (MJU) in Center 

za informiranje, sodelovanje in razvoj nevladnih organizacij 

(CNVOS). Prva je potekala aprila 2015, druga pa aprila 2016. 

Njun namen je bil predvsem začetek priprave strategije, 

predstavitev procesa, izmenjave pogledov na razvoj 

nevladnega sektorja in prostovoljstva ter kasneje refleksija in 

dopolnitev strateškega okvirja ter vizije. Tekom procesa 

priprave sta bila organizirana tudi dva ožja posveta 

zainteresirane javnosti in resorjev ter več delovnih sestankov 

z nevladnimi organizacijami in resornimi ministrstvi (MJU 

2017). 

Predlog Strategije zajema predstavitev stanja, trendov in 

vizijo razvoja nevladnih organizacij in prostovoljstva s 

strateškimi usmeritvami in akcijskim načrtom. 

Strategija sledi širše sprejeti opredelitvi, po kateri je NVO 

vsaka organizacija, ne glede na svojo pravno organizacijsko 

obliko, ki je pravna oseba zasebnega prava, njeni ustanovitelji 

pa so izključno domače ali tuje fizične ali pravne osebe 

zasebnega prava, je nepridobitna, neprofitna in neodvisna 

od državnih organov, političnih strank ali gospodarskih 

subjektov ter v kolikor izvaja pridobitno dejavnost, mora biti 

ta povezana z njenimi nameni ali cilji. Tej opredelitvi v 

Sloveniji ustrezajo društva, zavodi in ustanove (Skupnost 

občin Slovenije 2017). 

 

 

Slika: Iz leve proti desni: vodja Službe za NVO, Erika Lenčič 

Stojanovič, minister za javno upravo, Boris Koprivnikar, 

predsednik vlade, Miro Cerar, direktor CNVOS, Goran Forbici 

in državni sekretar, Tadej Slapnik. 

 

VLADA SPREJELA PREDLOG ZAKONA O 

NEVLADNIH ORGANIZACIJAH 

Vlada RS je na dopisni seji dne, 18. 10. 2017, sprejela predlog 

Zakona o nevladnih organizacijah, ki ga bo posredovala 

Državnemu zboru Republike Slovenije v sprejem po  rednem 

postopku. Namen zakona je, da se celostno uredi status ter 

pospeši razvoj nevladnih  organizacij.  

Cilji novega Zakona o nevladnih organizacijah so: 

 opredeliti kriterije, kdaj se določena organizacija 

šteje za nevladno organizacijo in s tem v slovenski 

pravni red vnesti enotno definicijo tega pojma; 

 celostno urediti pridobitev statusa nevladne 

organizacije v javnem interesu za vse organizacije 

ne glede na njihovo pravno organizacijsko obliko, in 

 pospešiti razvoj slovenskih nevladnih organizacij; v 

ta namen se predlaga sprejem vrste ukrepov, ki bo 

takšen razvoj sistematično določil, kot tudi 

natančneje določiti pristojnosti ministrstev glede 

razvoja nevladnih organizacij. 

 

AKTUALNE NOVICE ZA NEVLADNE ORGANIZACIJE 

http://www.mju.gov.si/fileadmin/mju.gov.si/pageuploads/SNO/Aktualno/ZNVO_sprejet_na_Vladi_18.10.2017.pdf
http://www.mju.gov.si/fileadmin/mju.gov.si/pageuploads/SNO/Aktualno/ZNVO_sprejet_na_Vladi_18.10.2017.pdf
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Poglavitne rešitve, ki jih predlog novega zakona prinaša so 

tako: 

a) Opredelitev pojma »nevladna organizacija« 

upoštevajoč ključne strateške domače in tuje 

dokumente. 

b) Opredelitev enotnih pogojev za pridobitev statusa 

nevladne organizacije v javnem interesu po vzoru 

sedanje zakonske ureditve, ki velja za društva in se 

je v praksi izkazala za ustrezno. 

c) Opredelitev nekaterih pravic in ugodnosti za 

organizacije s statusom nevladne organizacije v 

javnem interesu, ki bodo spodbudili njihov razvoj in 

jim omogočili lažje doseganje javno-koristnih ciljev. 

d) Zagotovitev posvetovalnega telesa vlade, ki bo 

spremljalo razvoj nevladnih organizacij in dajalo 

mnenje h ključnim predlogom predpisom in 

politikam, ki zadevajo delovanje in razvoj nevladnih 

organizacij.  

e) Vzpostavitev enotne in ažurne evidence nevladnih 

organizacij v javnem interesu, ki jo vodi AJPES (Vlada 

RS 2017). 

 

PRILOŽNOST ZA ZAPOSLOVANJE V NEVLADNIH 

ORGANIZACIJAH OSTAJA ODPRTA 

V sredo, 9. avgusta 2017, so na spletni strani Zavoda 

Republike Slovenije za zaposlovanje objavili novo javno 

povabilo »Priložnost zame v nevladnih organizacijah«. 

Povabilo omogoča subvencionirano zaposlitev 130 

brezposelnih z najmanj visokošolsko izobrazbo iz vse 

Slovenije (ZRSZ 2017).  

 

OBVEŠČAMO VAS, DA SO SREDSTVA ŠE NA VOLJO, ZATO 

POVABILO OSTAJA ODPRTO. 

 

Program Priložnost zame v nevladnih organizacijah, ki se 

izvaja na podlagi omenjenega javnega povabila 

delodajalcem, je financiran iz slovenskega proračuna. Na 

voljo je skupaj 1,2 milijona EUR. 

S programom se želijo izboljšati zaposlitvene možnosti oseb, 

ki so brezposelne najmanj 6 mesecev in imajo najmanj 

visokošolsko izobrazbo, pa na tej ravni in smeri izobrazbe 

še nimajo delovnih izkušenj, pridobljenih v okviru delovnega 

razmerja.  

Načrtovana je vključitev 130 brezposelnih v 

subvencionirano zaposlitev, ki se lahko izvaja tudi v obliki 

pripravništva, če je tako predvideno na podlagi področne 

zakonodaje. 

Ponudbo na javno povabilo lahko oddajo delodajalci iz vse 

Slovenije. Lahko so pravne ali fizične osebe, vendar morajo 

poslovati v sektorju nepridobitnih institucij (S.15 po 

Standardni klasifikaciji institucionalnih sektorjev – SKIS) in 

biti vsaj eno leto vpisani v Poslovni register Slovenije kot 

društvo, ustanova, zavod, zadruga, zbornica, mladinski svet 

ali kot humanitarna organizacija ter izpolnjevati še vse druge 

pogoje za prijavo. 

Nevladne organizacije predložijo ponudbo za 

subvencionirano zaposlitev v elektronski obliki na  Portalu za 

delodajalce na spletni strani ZRSZ. Pred prvo uporabo portala 

se registrirajo.  

Povabilo je odprto od 16. 8. 2017 od 10.00 do porabe 

sredstev, najkasneje do 30. 4. 2018 do 14.45, ko se 

izteče skrajni rok za oddajo ponudb. 

Na javnem povabilu lahko pridobijo subvencijo v višini: 

 7.250 EUR za zaposlitev osebe iz ciljne skupine, ki je 

bila pred tem brezposelna od 6 do 12 mesecev ali 

 9.250 EUR za zaposlitev osebe iz ciljne skupine, ki je 

bila pred tem brezposelna več kot 12 mesecev. 

Obdobje subvencionirane zaposlitve traja neprekinjeno 

najmanj 15 mesecev  in vključuje trimesečno poskusno 

delo. Delovno razmerje mora biti sklenjeno za polni delovni 

čas. Pri zaposlitvi invalida za krajši delovni čas se izplača 

sorazmerno nižja subvencija. 

https://www.zadelodajalce.si/
https://www.zadelodajalce.si/
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Nevladne organizacije, ki želijo pridobiti subvencijo za 

zaposlitev, morajo pri nas najprej objaviti prosto delovno 

mesto. Nato sledijo predpisanemu postopku izbora 

kandidatov izmed napotenih brezposelnih. Po zaključenem 

postopku izbora, ko že imajo izbrane kandidate, oddajo 

ponudbo na javno povabilo. Predložijo lahko eno ali več 

ponudb, vendar za omejeno skupno število kandidatov iz 

ciljne skupine brezposelnih (ZRSZ 2017). 

 

POZIV ZA #NULAPET V 650 TISOČ SLOVENSKIH 

NABIRALNIKOV 

 

CNVOS obvešča, da so se po lanski digitalno-medijski 

kampanji #nulapet, ki je dobrim in nesebičnim nevladniškim 

namenom in dejavnostim priskrbela 600 tisoč evrov več kot 

leto prej, letos vrnili k analognemu. Tiste, ki svojih 0,5 % 

dohodnine še vedno ne podarijo nobeni od več kot 5 tisoč 

nevladnih organizacij, so in bodo nagovorili prek občinskih 

glasil. Nagovorili jih bodo v kar 153 občinah (CNVOS 2017). 

Za tiste, ki še ne veste, zakaj gre. Vsak zavezanec lahko 

zahteva, da se do 0,5 odstotkov dohodnine, odmerjene 

po Zakonu o dohodnini (ZDoh-2), nameni za financiranje 

splošno-koristnih namenov, med katere sodijo humanitarni 

nameni, varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, 

invalidski, dobrodelni, ekološki, kulturni, športni, religiozni in 

drugi nameni, ki se opravljajo v okviru dejavnosti rezidentov 

Slovenije, ki so po posebnih predpisih ustanovljeni za 

opravljanje navedenih dejavnosti kot nepridobitnih 

dejavnosti. 

Finančno ministrstvo je seznam za leto 2017 pripravilo na 

podlagi podatkov, ki so jih poslali pristojni organi, in sicer 

vsak organ za upravičence, ki delujejo na področju, za katero 

je posamezni organ pristojen. Ministrstvo za finance je 

prejete podatke pregledalo in usklajenost podatkov preverilo 

pri Finančni upravi RS (MF 2017). 

Seznam upravičencev do donacij v letu 2017 je bil objavljen 

v Uradnem listu Republike Slovenije št. 39/2017, in sicer v 

petek, 14. 7. 2017. Na njem so v skladu z zakonom o 

dohodnini tiste nevladne organizacije, ki so pogoje za 

uvrstitev na seznam izpolnile najpozneje 31. 12. 2016. 

Več informacij o tem, kako in komu lahko prispevate ali kako 

do statusa, ki vam prejemanje donacij omogoča, najdete na 

spletni strani http://www.dobrodelen.si/. 
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Junija 2016 je Mladinski center Dravinjske doline (MCDD) v 

Slovenskih Konjicah začel izvajati projekt Mladinske 

kreativne produkcije (MKP). Projekt MKP traja do septembra 

2018 in združuje perspektivne mlade iz različnih področij 

kreativne industrije, predvsem arhitekture in oblikovanje in 

tudi elektro-gradbenega sektorja. Naložbo sofinancirata 

Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega 

socialnega sklada.  

Slika 1: Mladi s področja arhitekture, krajinske arhitekture in 

grafičnega oblikovanja. 

Mladi, ki se vključujejo v projekt iščejo prve delovne izkušnje, 

prepoznavnost, reference in priložnosti mreženja s 

potencialnimi delodajalci. S tem se zvišuje njihova 

zaposljivost in ustvarja prostor za njihove storitve na trgu 

dela. Mladi s področja arhitekture, krajinske arhitekture in 

grafičnega oblikovanja se v projektu MKP združujejo v 

kreativno skupnost, ki jim omogoča dostop do specifičnega, 

praktičnega znanja.  Gre za možnost uporabe znanj, ki so jih 

pridobili v formalnem izobraževalnem procesu. Kreativna 

skupnost nudi tudi mentorstvo izkušenih arhitektov in 

arhitektk iz gospodarstva. Mentorica mladinskih 

arhitekturnih natečajev (MAN), ki se izvajajo v okviru 

projekta MKP, je Mia Crnič. Mentorstvo sta v enem 

mladinskem natečaju izvedla tudi arhitekta Janko Rožič in 

Miroslav Kvas. 

MAN omogočajo izdelavo idejnih projektov za lokalne 

skupnosti. Mladi arhitekti in arhitektke se lotijo reševanja 

prostorskih problemov, ki jih predstavijo v obliki idejnih 

projektov z javno razgrnitvijo. MAN obsegajo prostorsko 

analizo problematičnega arhitekturnega vprašanja v 

sodelovanju z naročniki in samo reševanje v obliki idejnega 

projekta.  

Slika2: Mladim je nudeno strokovno mentorstvo s strani 

lokalne arhitektke Mie Crnič. 

V času trajanja projekta MKP je v obliki MAN predvidena 

izdelava idejnih projektov za 4 lokalne skupnosti. Do sedaj sta 

bila izvedena že dva. Prvi v sodelovanju z Občino Slovenske 

Konjice in drugi v sodelovanju z Občino Vitanje. V načrtu 

izvajanja sta v letu 2018 predvidena še dva, eden izmed njih 

se trenutno že izvaja v lokalni skupnosti Mestne občine Celje. 

Produkti nastalih del so na voljo na spletni strani 

www.kreativneprodukcije.si ali v sklopu potujoče razstave, 

ki kroži po različnih javnih in zasebnih ustanovah. 

 

 

 

 

 

PRILOŽNOST ZA MLADE 
Projekt Mladinske kreativne 

produkcije 
 

http://www.kreativneprodukcije.si/
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Promocijo mladih arhitektov in arhitekt ter projektov 

naročnikov se zagotavlja s kvalitetno zasnovanim medijskim 

in informacijskim načrtom. 

Slika 3: Sestanek na Občini Vitanje. 

Slika 4: Vizualizacija predvidene prenove trške hiše v Vitanju 

– Vitan'ka. 

Mladi, ki so vključeni v kreativno skupnost aktivno sodelujejo 

pri reševanju prostorskih vprašanj. Sodelovali so tudi pri 

načrtovanju prenove prireditvenega centra Patriot, ki se 

nahaja v spodnjih prostorih MCDD. V prenovljenih prostorih 

se izvajajo neformalne izobraževalne vsebine. Mentorji v 3D 

delavnici in co-working prostoru mlade učijo rokovanja s 3D 

tehnologijo, v sklopu drugega projekta, pa se izvajajo vinske 

degustacije in pokušine lokalnih mesnih in mlečnih 

proizvodov. 

 

 

 

 

Slika 5: Vinski butik v prostorih Patriota za degustiranje 

lokalnega vina. 

 

 

Slika 6: Razstavni prostor 

 

Slika 7: Prenovljen gostilniški pult 
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ANDRAGOŠKO DRUŠTVO 

UNIVERZA ZA III. ŽIVLJENJSKO 

OBDOBJE 

Že 31 let soustvarjamo Univerzo za III. življenjsko obdobje, ki 

nam omogoča, da uresničujemo sanje, sanjane skozi vso 

aktivno dobo. Za srečo, zdravje in lastni življenjski jaz je 

potrebno kakovostno živeti, kar lahko dosežemo s 

samouresničevanjem, da odkrivamo lastne skrite talente, z 

ustvarjanjem novih odnosov. To modrost živimo kot 

študentje, ki se zavedamo potrebe po vseživljenjskem 

učenju, saj je znanje vrednota, ki nam daje dejavno vlogo v 

tretjem ali četrtem obdobju življenja. S pomočjo Univerze se 

tudi osebnostno spreminjamo, postanejo nam pomembne 

vrednote, kot so humanost, prostovoljstvo, komunikativnost, 

povezanost v spoštovanju in prijateljstvu. Univerzo gradimo 

na prostovoljstvu in solidarnosti, ki ju črpamo iz nas samih in 

iz okolja, v katerem se uresničujemo skozi raznovrstne 

kulturne prireditve. V nadaljevanju predstavljamo program 

prireditev za leto 2018. 

 

 

Slika 1: Klekljarice Erike Pajk pred DVO Velenje. 

 

 

 

 

Slika 2: Izdelava adventnih venčkov krožka Rastline naredijo 

dom lepši 

 

Slika 3: Krožek Pogovorna angleščina mentorice Magde Žist 

 

 

Slika 4: Soustvarjamo Univerzo - pogovor z dolgoletno članico 

in prvo mentorico krožka Planinci in Pohodniki ter voditeljico 

tradicionalne Jajčarije - gospo Anico Podlesnik. Pogovor je 

vodila Marija Kuzman, zelo aktivna članica in mentorica UNI 

3. 

UTRINKI IZ NAŠIH AKTIVNOSTI 
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Januar 2018 

 Novoletno srečanje članov univerze 14.01. v GD 

Velenje 

 Marjanov večer – citrarke Marjanke 

 

Februar 2018 

 Sredin izobraževalni večer 

 Mavrica prijateljstva v OŠ AA 

 Praznovanje 10 let Godbe veteranov 

 Godba veteranov Univerze na zboru KU Gorenje 

 

Marec 2018 

 Gregorjevo v Domu za varstvo odraslih Velenje 

 Redni zbor članov Univerze 2018 

 Izobraževalna zdravstvena delavnica 

 Otvoritev razstave likovnih del krožka Perspektiva 

 Razstava klekljarskih izdelkov v vili Bianca ob 20-

letnici klekljanja na Univerzi 

 Glasbeni krožki v DEOS Center starejših Zimzelen 

Topolšica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

April 2018 

 Glasbeni krožki v Domu za varstvo odraslih Velenje 

 Glasbeni krožki v DEOS Center starejših Gornji Grad 

 Razstava klekljarskih izdelkov v Galeriji Šoštanj 

 Fotografska razstava 

 Kaligrafija razstava 

 Godba veteranov Univerze v Šmartnem ob Paki 

 

Maj 2018 

 Etnološka prireditev Jajčerija na gradu Velenje 

 Razstava fotografij 

 Javna vaja Godbe veteranov Univerze – grad 

Velenje 

 Javna vaja krožka vokalne skupine Lastovke 

 Javna vaja citrark Marjanke 

 Teden vseživljenjskega učenja od 11. do 20. Maja 

 8. Medgeneracijski festival 

 Gostovanje citrark v Domžalah 

 Godba veteranov Univerze v Gornji Radgoni 

 

Junij 2018 

 Javna vaja Godbe veteranov Univerze za varovance 

Doma za varstvo odraslih Velenje 

 Javna vaja Godbe veteranov Univerze za varovance 

DEOS 

 Center starejših Zimzelen Topolšica 

 Kresovanje na Kavčnikovi domačiji – nastop 

različnih krožkov 

 

 

 

 

 

 

PROGRAM PRIREDITEV V LETU 2018 

UNIVERZE ZA III. ŽIVLJENJSKO OBDOBJE 

VELENJE 
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DRUŠTVO DOTIK SOČUTJA 

Društvo Dotik sočutja, z daljšim imenom Društvo za 

pomoč, druženje in soustvarjanje boljšega življenja, deluje 

že od leta 2015. Pomoč nudimo ljudem v žalovanju, v stiskah, 

ko se sami srečajo z lastno minljivostjo, ko padejo v globoko 

depresijo in ne vidijo svetle točke za pot naprej. 

Prirejamo delavnice, predstavitve knjig o osebnostni rasti, 

nudimo pa tudi individualne pogovore, če kdo želi zasebni 

pogovor o svojih težavah in stiskah. 

Idejni vodja društva, Danica Stropnik, je napisala tudi knjigo, 

namenjeno za žalujoče, z naslovom Dotik sočutja iz večnosti. 

»Vsaka knjiga je lahko 

ključ, ki odpira bralčevo 

srce. Tudi ta knjiga je 

namenjena, da skozi 

resnično zgodbo o mami in 

sinu, o njuni povezavi, ki je 

niti smrt ne more ločiti, v 

vas aktivira srčne energije. 

Te energije so sočutje, 

brezpogojna ljubezen, 

hvaležnost, cenjenje. 

Napisana je v obliki priročnika za žalujoče, za vse tiste, ki bi 

radi razumeli žalujoče, za tiste, ki bi radi razumeli trpljenje, 

preizkušnje, našo dvojno naravo in smisel življenja.  

O vsem tem sem se spraševala in počasi učila v teh sedmih 

letih, ko sem stopila na pot žalovanja, nato na pot 

osebnostne in duhovne rasti. In ravno ta pot me je pripeljala 

do odgovorov, ki so mi zacelili globoko rano.« (Danica 

Stropnik). 

Društvo Dotik sočutja 

dotiksocutja@gmail.com 

BOŽIČNA PRAVLJICA V MOZIRSKEM 

GAJU VABI 

Mozirski gaj je lani svoja vrata premierno odprl tudi 

pozimi, s 1. Božično bajko Slovenije. Takrat je park zasijal v 

pol milijona lučk in ustvaril pravo zimsko pravljico. Pravljične 

božične idile se je naužilo veliko število obiskovalcev, celo več 

kot pričakovano, zato so se v Mozirskem gaju odločili, da 

bodo letos še boljši.  

2. Božično bajko 

Slovenije bo tako 

letos Mozirski gaj 

odprl 1. decembra. 

Bajka bo Gaj odela v 

kar milijon pisanih, 

božičnih lučk. Park 

bodo napolnili s 

čudovitimi naravnimi 

oblikami, vonjavami 

po zimi in božiču ter s 

čarobno pravljično 

energijo.  

 

Božična bajka Slovenije v Mozirskem gaju bo obiskovalce v 

svoj pravljični objem vabila vse do 6. januarja 2018, od 16. 

do 21. ure, tudi med vikendi in prazniki. Otroci bodo lahko 

poklepetali z Božičkom, srečali bodo lahko pravljične vile in 

druge pravljične junake, obiskovalcem pa bodo zapeli ljudski 

pevci. 2. Božična bajka Slovenije bo tako poskrbela, da boste, 

ko boste vstopili v zimski pravljični svet Mozirskega gaja, 

začutili čisto pravo božično vzdušje. 

mailto:dotiksocutja@gmail.com
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Trg mladosti 6, 3320 VELENJE 

Društvo NOVUS deluje z namenom razvijanja človeških virov 

in socialnih programov. Izvajamo različna izobraževanja, 

delavnice in svetovanja. Smo prostovoljska organizacija in 

delujemo v javnem interesu na področju družine. V društvu 

izvajamo različne programe in projekte, med njimi 

kakovosten in lokalno pomenljiv program Center za družine 

Harmonija, katerega namen je delovati preventivno na 

področju družine. Program družinskega centra se aktivno 

izvaja že od leta 2008. V letih 2017–2020 je sofinanciram s 

strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake 

možnosti, Mestne občine Velenje in Občine Šmartno ob Paki, 

zato so vse aktivnosti centra za uporabnike brezplačne. 

 

Center za družine Harmonija ima 

novo podobo! 

 

Slika: Prenovljena učilnica 

 

Slika: Prenovljena računalniška učilnica.  

Vabljeni, da si nove prostore pridete ogledat na lastne oči! 
 

 
V Centru za družine Harmonija se lahko povalimo z dema 

multifunkcijskima igralnima mizama, na katerih se lahko 

zabavate pri namiznih športnih in družabnih igrah (biljard, 

namizni tenis, hokej, pikado, šah, košarkaški koš idr.). 

 

 

 

 

 

 

 

Neformalno druženje 

 

Neformalno druženje 

zagotavljamo v 

prostorih Centra za 

družino Harmonija 

od ponedeljka do 

petka, od 7:30 do 

17:00 ure. V času 

neformalnega 

druženja nudimo prostor in ambient za prijetno skupno 

preživljanje prostega časa družin. Obiskovalci centra lahko 

igrajo družabne igre, igre na novih igralih, gledajo 

filme/risanke/dokumentarce z uporabo računalnika in 

projektorja, uporabljajo računalnike z dostopom do 

interneta ali se kar tako družijo v ustvarjalnem in sproščenem 

vzdušju. 
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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 mesečno po dve uri. 

 

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. 

 

Slika: Namizne igre privabljajo nasmehe na obraze številnim 

otrokom v času neformalnega druženja in/ali brezplačnega 

občasnega varstva otrok.  

Vabljeni na pestro dogajanje v decembru: 
 

 
Vsebine in aktivnosti s področja 
zdravega življenjskega sloga: 

 

Program naših aktivnosti objavljamo na spletni strani 

www.drustvo-novus.com  na Facebooku (Društvo NOVUS) in 

v Koledarju prireditev Velenje. Lahko nas kontaktirate preko 

e-pošte sandra.bera@drustvo-novus.com, pokličete po 

telefonu 05 908 14 90 ali obiščete osebno v prostorih Centra 

za družine Harmonija, ki se nahajajo v poslovni stavbi Farmin 

(3. nadstropje, levo), Trg mladosti 6, Velenje, od ponedeljka 

do petka od 7.30 do 17.00 ure.  

Z veseljem vas pričakujemo! 

Brezglutenska 

prehrana  
6.12.2017 ob 10h 

 

Življenje  
z alergijami 

13.12.2017 ob 10.30h 

Kaj je limfna 

drenaža?  
20.12.2017 ob 10.30h 

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

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

 
dr. Selma Filipančič Jenko 

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

 
Snježana Lekić 

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

spletna stran: www.sticisce-novus.si 
 

PARTNER 
 

 
 

Kontakt 
 

MCDD Slovenske Konjice, so.p. 
Žička cesta 4a, 3210 Slovenske Konjice 

 
Nežika Pavlič Brečko 

tel: 041 362 878 
e-mail: neza.pavlic.brecko@mcdd.si 
spletna stran: https://www.mcdd.si 

  

 
 


