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Novo leto pripada tistim, ki 

zaupajo v svoje sanje, z 
ustvarjalnostjo gradijo 

svojo prihodnost in 
verjamejo v to kar delajo. 

  
Tudi v novem letu naj bo 

vaš korak odmeven,  
beseda pogumna,  
vaš duh sočuten, 

 delo ustvarjalno in 
življenje iskrivo. 

 

  
 

V letu 2019 narišite svoj 
zemljevid in sledite svoji 

poti, ki naj bo polna dobre 
volje, ljubezni, zdravja, miru 

in uspeha. 
 

  
 

Vse lepo v letu 2019! 
 
 

NOVO LETO PRINAŠA NOVE IZZIVE,  
MI PRINAŠAMO NOVE REŠITVE 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 
TUDI V LETU 2019… 

 

  
…bomo uresničevali naše poslanstvo in še naprej 

podpirali, povezovali, usposabljali in krepili NVO 

sektor; 

  

…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; 

  

… skrbeli za krepitev medsebojnega sodelovanja ter 

skupnega razvoja nevladnega sektorja. 

  

… si prizadevali, da bomo v letu 2019 še boljši, še 

močnejši in še bolj povezani. 

 

https://mojpogled.com/wp-content/uploads/2014/12/najlepsa-bozicno-novoletna-voscila-21.jpg
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 Delujemo v kar 31 občinah savinjske regije! 

 

 Imamo tesen stik z regionalnimi in lokalnimi 

odločevalci, zato lažje omogočamo vaše 

navezovanje stikov z njimi. 

 

 Namesto vas zagovarjamo vaše interese pred 

župani. 

 

 Povezujemo vas v mrežo 3.204-ih NVO, znotraj 

katere poteka hitro, dosledno, ažurno in kakovostno 

obveščanje o vseh pomembnih informacijah 

 Pomagamo vam na področjih, kjer še niste dosegli 

vsega, kar bi lahko. 

 

 Omogočamo da poiščete in razvijete svoj 

potencial do polnosti. 

 

 Omogočamo vam stalno nadgradnjo znanja – 

organiziramo strokovna izobraževanja na področju 

zagovorniške, organizacijske in strokovne 

usposobljenosti. 

 

 Edini v regiji našim NVO s potencialom 

omogočamo celostno krepitev na področjih, kjer 

to najbolj potrebujejo. 

 

 Medtem ko razvijate svoj potencial, vam 

prihranimo čas in skrbi, saj namesto vas poiščemo 

vse aktualne informacije o razpisih, pozivih, 

dogodkih, novicah. 

 

 Krepimo vašo pogajalsko moč 

 

 Omogočamo vam večjo prepoznavnost. 

 

 Imamo odličen team osmih zaposlenih, ki pri 

delu izhaja iz lastnih izkušenj. 

 

 Imamo 17-letne izkušnje delovanja. 

 

 Uspešno smo izvedli že preko 40 projektov. 

 

 Povezujemo nevladni sektor v kar 31-ih občinah 

v savinjski regiji. 

 

 Razvijamo potenciale neverjetnih 3.204-ih 

nevladnih organizacij. 

 

 Zastopamo interese kar 2.970-ih društev, 216-ih 

zavodov in 18-ih ustanov! 

 

 K izzivom vedno pristopamo celostno 
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KAKO ZA ŠOLSKIMI KLOPMI SODELUJEJO KANDIDATI/KANDIDATKE ZA ŽUPANE IN 

NEVLADNE ORGANIZACIJE?  USPŠENO!  ŠOLA ZA ŽUPANE ZA NAMI, SODELOVANJE 

OSTAJA! 

 

Dvanajst regionalnih 

stičišč nevladnih 

organizacij iz vse 

Slovenije nas je združilo 

moči in ob lokalnih 

volitvah 2018 

organiziralo Šolo za 

župane. A to ni bila 

klasična šola, kot jo 

poznamo. Ravno 

nasprotno! Osnovana je 

bila na medsebojnem 

sodelovanju, razumevanju 

in iskanju konkretnih 

rešitev.  

 

Kandidati/kandidatke za 

župane in nevladne 

organizacije smo »posedli 

šolske klopi« in postali »sošolci« za en dan. Akcijo smo pripravili z namenom vključevanja predlogov, 

pobud in potreb s strani nevladnih organizacij in zainteresirane javnosti v programe kandidatov na 

lokalnih volitvah 2018.  

 

Namen dogodka je bil med drugim pokazati, da lahko kandidati/kandidatke za župane in nevladne 

organizacije skupaj dobro sodelujemo, prisluhnemo drug drugemu in najdemo sinergije, ki prinašajo 

boljšo lokalno skupnost za vse. Osrednji cilj, ki nas je vodil, je bil pripraviti okvir za nadaljnje delo 

županskih kandidatov/kandidatk, ki bi vseboval videnja, kako izboljšati lokalno skupnost. S tem smo 

želeli kandidatom/kandidatkam za župane ponuditi neposreden vpogled v obstoječe dobre prakse in izzive 

v njihovi občini, po drugi strani pa jim ponuditi možnost, da izkažejo pripravljenost za sodelovanje z 

občankami in občani. 

 

Šola za župane je spodbujala kandidate, da skupne rešitve vključijo v svoje programe, volivce pa, da 

izberejo programe, ki so najboljša kombinacija za skupnost, okolje in gospodarstvo. 

 

ŠOLA ZA ŽUPANE 
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ŠOLA ZA ŽUPANE V SAVINJSKI REGIJI 

Velenje, 1. oktober 2018 

  

V okviru Regionalnega stičišča NOVUS smo, v 

sodelovanju s partnerjem, Mladinskim centrom 

Dravinjske doline, Šolo za župane v savinjski 

regiji organizirali 1. oktobra 2018 v Vili Bianci 

v Velenju ter 5. oktobra 2018 v Slovenskih 

Konjicah.  

 

Šolo za župane je v Velenju obiskalo 48 

udeležencev, med katerimi so bili kandidati za 

župane, predstavniki nevladnih organizacij v 

regiji kakor tudi predstavniki drugih organizacij 

in ostala zainteresirana javnost.  

 

Dogodka so se udeležili kandidati in 

kandidatke za župane iz: 

 Mestne občine Velenje,  

 Občine Nazarje,  

 Občine Ljubno ob Savinji,  

 Občine Šmartno ob Paki,  

 Občine Tabor in  

 Občine Rečica ob Savinji. 

 

 

 

 

 

Na dogodku smo se osredotočili na teme:  

 mladine; 

 prostovoljstva in  

 kulture oziroma medkulturnega dialoga. 

 

Svoje primere dobrih praks so predstavili: 

 Mladinski center Velenje; 

 Slovenska filantropija, Hiša sadeži družbe 

Žalec in  

 Bošnjaško mladinsko kulturno društvo 

Velenje. 

Kandidati za župane so v razpravi predstavili 

izzive, s katerimi se soočajo v svojih lokalnih 

skupnostih na omenjenih področjih ter 

izpostavili, kateri predstavljeni primeri dobrih 

praks bi bili uporabni tudi v njihovih okoljih. 

 

Ob zaključku dogodka so se vsi kandidati 

strinjali, da je vključevanje javnosti, sodelovanje 

in povezovanje ključ do razvoja skupnosti. 

 

 

Slovenske Konjice, 5. oktober 2018 

 

V sodelovanju z Mladinskim centrom 

Dravinjske doline, je bil izveden še drugi del 

dogodka Šola za župane, tako da smo pokrili 

celotno savinjsko regijo.  

  

Na srečanju so o štirih pomembnih tematikah z 

županskimi kandidati in kandidatkami ter 

kandidati različnih list iz savinjske regije 

razpravljali mladi iz: 

 Gimnazije Slovenske Konjice, 

 Kluba dijakov Dravinjske doline, 

 Kluba študentov Dravinjske doline in 
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 Mladinskega sveta Občine Slovenske 

Konjice. 

  

Aktivnost je bila organizirana po metodi 

»Svetovna kavarna«, v sklopu katere so se 

mladi in odločevalci po skupinah posvetovali o 

kulturi mladih, aktivni participaciji, zaposlovanju 

mladih in socialnem vključevanju ranljivih 

ciljnih skupin. 

  

Rezultat posveta so bili predlogi ukrepov za 

izboljšave na področju vsake teme. Kandidati in 

kandidatka so bili ob zaključku posveta 

povabljeni, da predloge ukrepov vključijo v svoje 

volilne programe. 

  

Namen aktivnosti Šole za župane je bil s tem 

dosežen – med odločevalci in civilno družbo se 

je vzpostavil dialog, ki omogoča soustvarjanje 

skupnosti, v kakršni si želimo živeti. Če bo s 

sodelovanjem prišlo do dobrih rešitev za lokalne 

izzive, se bo sčasoma lahko povrnilo tudi 

zaupanje ljudi v politiko.  

 

 

Najlepša hvala vsem, ki ste sodelovali. Skupaj 

zmoremo več! 
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CNVOS je oktobra 2018 razpisal postopek izbora 

10 predstavnikov nevladnih organizacij v Svet 

ministra za okolje in prostor za sodelovanje z 

nevladnimi organizacijami, ki se bo 

predvidoma enkrat mesečno sestajal z ministrom. 

 

 

 

 

 

Od tega sta predvidena dva predstavnika kot 

stalna člana sveta, in sicer: 

 en predstavnik NVO s področja pravno-

sistemskih vprašanj okolja, narave in 

prostora, 
 en predstavnik NVO s 

področja podpornega okolja za NVO s 

področja okolja in prostora; 
 

in osem predstavnikov z različnih vsebinskih 

področij, ki se bodo udeleževali sestankov 

ministra po potrebi glede na teme oz. vprašanja, 

ki se bodo obravnavala na posameznem sestanku, 

in sicer: 

 en predstavnik NVO s področja varstva 

okolja, 
 en predstavnik NVO s 

področja podnebnih sprememb, 

 en predstavnik NVO s področja krožnega 

gospodarstva, 
 en predstavnik NVO s področja biotske 

raznovrstnosti, 
 en predstavnik NVO s 

področja zavarovanih območij, 

 en predstavnik NVO s področja urejanja 

prostora, 
 en predstavnik NVO s področja graditve, 

 en predstavnik NVO s 

področja stanovanj (CNVOS 2018a). 

 

 

Kako poteka izbor?  

Postopek izbora predstavnikov poteka tako, da 

nevladne organizacije najprej predlagajo svoje 

kandidate, med katerimi je s soglasjem izbere 

najbolj primernega. V primeru odsotnosti 

soglasja za imenovanje, se izvedejo volitve. V 

volitvah sodelujejo vse nevladne organizacije, ki 

delujejo na posameznem področju in so za to 

vnaprej izkazale interes, to pomeni, da so se 

predhodno prijavile kot volivci ali so predlagale 

svojega kandidata. 

 

 

Kdo so novi predstavniki? 

Novembra se je zaključil postopek izbora. 16. 

novembra je potekala javna predstavitev 

kandidatov. Do roka je po besedah CNVOS 

(2018b) prispelo 57 popolnih prijav upravičenih 

organizacij za sodelovanje in 34 kandidatur.  

 

Do imenovanja predstavnika s soglasjem 

navzočih kandidatov je prišlo na treh področjih, 

in sicer je bila na področju podpornega okolja za 

NVO s področja okolja in prostora imenovana 

Gaja Brecelj, na področju podnebnih sprememb 

Barbara Kvac, na področju graditev pa Lenka 

Kavčič. 

 

Na preostalih področjih so se izvedle volitve, saj 

do imenovanja kandidatov ni prišlo s soglasjem. 

Največje število glasov so prejeli: Senka 

Šifkovič Vrbica (področje pravno-sistemskih 

vprašanja s področja okolja, narave in prostora), 

prof.dr. Mihael Jožef Toman (področje varstva 

NEVLADNI NOVIČNIK 
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okolja), Lenka Puh (področje krožnega 

gospodarstva), Damjan Vinko (področje biotske 

raznovrstnosti), Jana Kus Veenvliet (področje 

zavarovanih območij), Marko Peterlin 

(področje urejanja prostora) in Tomaž Banovec 

(področje stanovanj) (CNVOS 2018b). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ministrstvo za pravosodje je 26. oktobra 

pripravilo Predlog Zakona o spremembah in 

dopolnitvah Zakona o kazenskem postopku1, ki 

ureja predvsem prikrite in preiskovalne ukrepe, 

in ga dalo v javno razpravo.  

 

 

 

 

Na CNVOS so predlagali »dopolnitev zakona v 

delu, ki ureja možnost državnega tožilca v 

primeru t.i. odloženega kazenskega pregona, za 

katerega se tožilec lahko odloči ob soglasju 

oškodovanca in pripravljenosti osumljenca, da 

ravna po navodilih državnega tožilca« (CNVOS 

2018c). Predlagali so, da lahko v zameno za 

odstop od pregona, državni tožilec osumljencu 

predlaga tudi nakazilo sredstev katerikoli 

nevladni organizaciji v javnem interesu. Po 

besedah CNVOS (2018c) sodeč, sedanji zakon 

namreč precej nejasno določa, da se lahko 

sredstva namenijo za dobrodelne namene.  

 

 

 

 

 

Društvo Asociacija (2018b) je pripravilo poročilo 

o delavnici »Kaj prinaša zakon o nevladnih 

organizacijah?«, ki jo je organiziralo 20. 

                                                 
1 Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o 

kazenskem postopku ZKP-N; EVA: 2016-2030-0033, 26. 

oktober 2018.  

novembra, izvajal pa jo je Matej Verbajs, vodja 

pravne službe na CNVOS in aktivni član delovne 

skupine za pripravo novega Zakona o nevladnih 

organizacijah, ki je bil sprejet v aprilu 20182. 

 

V poročilu se osredotoča predvsem na 

najpomembnejše vsebinske točke, na obveznosti 

za nevladne organizacije, ki želijo pridobiti status 

v javnem interesu, in na nekatere postopke, ki jih 

morajo nevladne organizacije urediti, da bodo 

delovale v skladu z zakonom.  

Kot razlaga Asociacija (2018b), glavne 

spremembe, ki jih prinaša zakon, izhajajo iz nove 

definicije nevladne organizacije. Definicija 

namreč ni vezana na določeno pravno obliko 

organizacije, ampak izpostavlja raznolike 

kriterije, da se določena organizacija lahko 

smatra za nevladno. Poleg statusnih kriterijev 

(npr. NVO mora biti pravna oseba s sedežem v 

Republiki Sloveniji; ustanovitelj mora biti fizična 

oseba ali pravna oseba zasebnega prava; 

ustanovitelj ne sme biti politična stranka) 

definicija navaja še tri ključne vsebinske kriterije, 

in sicer: nepridobitnost, neprofitnost in 

neodvisnost.  

 

Tiste organizacije, ki želijo pridobiti naziv 

nevladne organizacije v javnem interesu, morajo 

poleg zgoraj omenjenih pogojev, izpolnjevati še 

dodatne pogoje in v vlogi opredeliti, zakaj 

njihovo delovanje ustreza kriteriju javnega 

interesa. Poleg splošnih pogojev, obstajajo še 

                                                 
2  Zakon o nevladnih organizacijah – ZNOrg. 2018. Sprejet v 

Državnem zboru Republike Slovenije, 20. marca 2018. 
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specifični vsebinski pogoji po posameznih 

področjih, ki so opredeljeni v področnih 

zakonodajah. Status nevladne organizacije v 

javnem interesu prinaša številne prednosti, kot na 

primer dodatne točke na razpisih, oprostitev 

plačila upravnih taks, možnost brezplačne 

uporabe občinskih prostorov, možnost 

organizacije iger na srečo in podobno (Asociacija 

2018b).  

 

 

 

 

 

 

Asociacija (2018a) pozdravlja nov zakon o 

kulturnem evru oziroma Zakon o zagotavljanju 

sredstev za nekatere nujne programe 

republike Slovenije v kulturi3, ki po mnenju 

mnogih zamuja že več kot pet let. Zakon skrbi za 

investicije in vlaganja v razvoj kulture, ki niso 

del rednega financiranja. Kot je spomnil 

prvopodpisani pod zakon, poslanec SMC-ja 

Dragan Matić, »je bilo področje kulture v 

Sloveniji v zadnjem obdobju močno prikrajšano 

tako v finančnem kot organizacijskem smislu, še 

posebej po koncu leta 2013, ko je prenehal veljati 

tretji zakon o kulturnem evru. Naslednji pa leta 

2014 zaradi varčevalne politike 

preteklih vlad ni bil sprejet« (M. K. 

2018). Prepričan je, da bo imelo 

sprejetje tega zakona o 

zagotavljanju sredstev za nekatere 

nujne programe RS v kulturi oz. 

kulturnega evra pozitivne učinke 

na več ravneh, rešilo pa bo tudi več 

let trajajoč zastoj na področju 

ohranjanja kulture in kulturne 

dediščine (M. K. 2018). 

 

Cilji zakona so: 

- zagotavljanje javnega interesa 

na področju posredovanja in 

varovanja kulturnih dobrin; 

                                                 
3  Zakon o zagotavljanju sredstev za nekatere nujne 

programe Republike Slovenije v kulturi ZSNNPK-1 

- ohranjanje in varovanje kulturne dediščine; 

- zagotavljanje trajne hrambe digitalnih kulturnih 

vsebin;  

-zagotavljanje nujne javne kulturne infrastrukture 

za delovanje javnih zavodov s področja kulture 

ter ohranjanje dosežene in izenačevanje stopnje 

razvojnih standardov prostorskih razmer 

ljubiteljske kulture po lokalnih skupnostih in 

mladinske kulturne dejavnosti (M. K. 2018). 

 

6. cilj mora prepoznati celoten nevladni sektor 

 

Asociacija se je v sklopu javne razprave odzvala 

na predlog, pri čemer je poudarila, da bi moral 

šesti cilj prepoznati celoten nevladni sektor 
(Asociacija 2018a). »Šesti cilj trenutno 

opredeljuje »Zagotavljanje najnujnejših 

prostorskih pogojev in opreme za razvoj 

ljubiteljske kulture po lokalnih skupnostih in 

mladinske kulturne dejavnosti«, kar pomeni, da 

bo do sredstev za prostorske pogoje in opremo 

opravičen zgolj del nevladnega sektorja v kulturi. 

Stanje glede prostorskih pogojev in opreme je 

dejansko enako slabo na vseh področjih 

nevladnega sektorja, zato menimo, da bi sredstva 

morala biti namenjena tako ljubiteljskim 

društvom, kot poklicnim organizacijam« 

(Asociacija 2018a). 
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Asociacija (2018a) nadalje razlaga, da je 

potrebno upoštevati tudi dejstvo, da nevladni 

sektor kljub razlikam v delovanju, vseeno pozna 

številna prehajanja iz ene oblike organizacije v 

drugo. Prehod iz ljubiteljskega društva v 

poklicno – ali obratno – ni redkost. Na Asociaciji 

menijo, da je nevladni sektor v tem smislu tako 

povezan, da razlike v financiranju iz naslova 

kulturnega evra niso smiselne, pač pa je potrebno 

prepoznati celoten nevladni sektor kot enoto, ki 

potrebuje izboljšanje bazičnih pogojev dela. 
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Robert HUDOLIN - S56VHR 

 

 

V letu 2018 nič manj 

delavni. 

Leto je naokrog in spet bi vam 

rad predstavil nekaj 

aktivnosti, ki smo jih 

zabeležili v radioklubu 

Mozirje. Leto 2018 smo 

pričeli z letnim zborom 

članov, kjer smo pregledali 

pretekla dogajanja v klubu ter 

naredili načrte za tekoče leto. 

Leto se je nadaljevalo s 

konferenco ZRS v Mariboru, 

kjer je bilo govora o delu vseh 

Slovenskih radioamaterjev, na 

koncu pa je bila še podelitev 

pokalov in priznanj za 

tekmovanje v preteklem letu. 

V enem od tekmovanj v 

kategoriji novinci je naša 

članica Barbara S55BA 

osvojila prvo mesto v svoji 

kategoriji. 

 

Letos zabeležili 50 let 

delovanja kluba 
Letošnje leto klub obeležuje 

50. obletnico delovanja, zato 

smo 11. maja v kulturnem 

domu Mozirje priredili 

proslavo. Vse prisotne je 

pozdravil predsednik Uroš 

Krajner S55K, ostalo 

povezovanje pa je vodil 

Klemen Čretnik. 

Prireditve so se udeležili 

predstavniki nekaterih 

sosednjih klubov, predstavniki 

občin, predsednik ZRS 

Slovenije, Bojan S52ME, 

nekateri bivši predsedniki  

 

 

 

 

našega kluba ter nekateri 

predstavniki ostalih društev v 

dolini. Na prireditvi je bil 

prisoten tudi prvi predsednik 

RK Mozirje g. Janez Žagar.  

Prireditev smo izkoristili tudi 

za predstavitev zgodovine 

kluba in cilje v prihodnosti. 

Zaslužnim članom kluba je 

predsednik kluba podelil tudi 

zahvale in se jim zahvalil za 

njihovo delo, s strani ZRS je 

klub dobil zlato plaketo. 

Člani kluba smo se 

pridružili tudi obeleženju 10. 

obletnice radiokluba SOTA, 

to je klub, ki združuje 

ljubitelje radioamaterske 

opreme in hribov. 

 

Tekmovalni duh ostaja 

Na tekmovalnem področju 

smo že marca v zimskih 

razmerah pričeli s 

tekmovanjem CQ WPX SSB 

in traja 48 ur, skupni seštevek 

vzpostavljenih zvez pa se je 

končal s 1021 zvezami. 

 

 

 

 

 

Kot vsako leto, smo tudi letos 

prvi vikend v mesecu 

septembru preživeli skupaj v 

tekmovalnem duhu. Že peto 

leto zapored smo se udeležili 

tekmovanja Field day SSB 

Region 1. 

 

 

Tekmovalna lokacija je bila že 

drugo leto v Novih Lokah kjer 

smo od petka popoldne do 

sobote do 15. ure postavili več 

anten in začasni tabor. Eni 

izmed glavnih pravil 

tekmovanja sta delo iz 

začasne lokacije, to pomeni, 

da se tekmovališče ne sme 

pričeti pripravljati več kot 24 

ur pred samim tekmovanjem, 

drugo pravilo pa je, da se 

RADIOKLUB S51DSW MOZIRJE 

Slika: Radioklub S51DSW Mozirje 

 

Slika: Dobitniki priznanj 
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naprave in drugi pripomočki 

ne smejo napajati iz javnih 

električnih omrežij. V 

tekmovanju , ki traja 24 ur, 

smo bili aktivni z našim 

jubilejnim pozivnim znakom 

S550DSW/p. V tekmovalnem 

času smo z radioamaterji po 

vse svetu vzpostavili nekaj 

malega manj kot 600 zvez. 

Zadnje tekmovanje letos 

– CQ WW SSB 2018 – smo 

zaključili oktobra na že 

preverjeni lokaciji.  

Tekmovanja CQ WW SSB, ki 

velja za največje radio- 

amatersko tekmovanje na 

svetu in se ga letno udeleži 

tudi do 40.000 različnih 

operaterjev, smo se udeležili 

že tretjič (2015, 2018 in 

2018).  

Letošnji cilj je bil preseči 

naš rezultat preteklih 

tekmovanj. Skupaj smo tako v 

48 urah uspeli v dnevnik zvez 

vpisati 1110 zvez. Med 

tekmovanjem so se pojavile 

težave z vetrom, ki je zahteval 

popravila na nekaterih 

antenah. 

 

Druženje na prostem s člani 

radiokluba SOTA 

Ker smo v spomladanskem 

času svoje moči usmerili v 

pripravo na obletnico, smo 

druženje na prostem takrat 

prestavili na jesenski čas. Na 

druženju so se nam pridružili 

tudi člani radiokluba SOTA, 

tako daje druščina štela 40 

udeležencev. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Radioklub Mozirje lahko 

spremljate tudi preko spleta 

Aktivnosti kluba lahko 

spremljate na naši spletni 

strani, Facebook profilu ali pa 

na Instagramu:  

radioclubs51dsw. 
 

 

 

 

 

 

 

Slika: Dobitniki priznanj 

Slika: Piknik S51DSW in RK SOTA 
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Lešničarjeva ulica 5, 

3000 Celje 

 

 

POMOĆ V TIŠINI, 

POMOČ S SRCEM 

 

Najbrž si je težko predstavljati, 

da ko se zjutraj zbudiš, ne 

slišiš popolnoma ničesar. 

Lahko vidiš čudovito zarjo, 

vendar zate ne obstaja ptičje 

petje. Ali pa ko hodiš po 

mestu ravno takrat, ko lije 

močan naliv, pa čutiš samo 

padanje dežnih kapelj na 

dežnik ali pelerino. Jeseni ne 

slišiš šelestenja listja, ki 

elegantno pada z dreves, ali 

mrzle burje, ki brije okoli 

vogalov. Zima je tisti letni čas, 

ki ga slišeči mogoče še najbolj 

povezujejo s tišino - ko je vse 

tiho, in snežinke počasi 

padajo na tla, kot da plešejo v 

sanjah. 

 

Veliko ljudi ne ve, da je v 

Sloveniji skoraj 1500 ljudi 

gluhih, predvsem pa, kaj to 

pomeni zanje, za njihove 

svojce in okolico, v kateri 

živijo. Vsekakor je 

komunikacija otežena, ker ni 

sluha, največ informacij pa se 

prenaša ravno s pomočjo 

(po)govora, tako da je treba 

imeti precej potrpežljivosti, 

iznajdljivosti, razumevanja in 

ne nazadnje tudi humorja na 

obeh straneh - tako na tisti, ki 

ne sliši, in tisti, ki ta privilegij 

ima, da zadeve 'stečejo'. 

 

 

 

 

In kako je, ko se ta dva 

svetova - tisti brez zvoka in 

tisti z zvokom, povežeta z 

namenom medsebojne 

komunikacije in pomoči?  

 

To vam bodo še najbolje znali 

povedati v društvu gluhih in 

naglušnih (v nadaljevanju 

DGN) Celje. 

 

DGN Celje je društvo, v 

katerem se združujejo ljudje, 

ki jim je skupna značilnost, da 

ne slišijo. Lahko da so 

popolnoma gluhi, nekateri so 

naglušni, člani društva pa so 

tudi osebe s polžkovim 

vsadkom in gluhoslepe osebe.  

 

Društvo DGN Celje je 

bilo ustanovljeno daljnega leta 

1948, s sedežem v Celju, kot  

 

 

 

 

 

odgovor na potrebe gluhih in 

naglušnih s področja današnje 

savinjske regije. V Celju so 

tako z udarniškim delom 

zgradili hišo, ki je še dandanes 

center aktivnosti in druženja 

za člane iz kar 20 občin. 

 

Sprva so se v DGN Celje 

zbirali večinoma gluhi in 

naglušni ter njihovi svojci, ki 

so se dobivali skupaj in si 

izmenjavali znanja, izkušnje 

in informacije. Tudi danes je 

DGN Celje informacijski 

center za ljudi, ki se na takšen 

ali drugačen način srečajo z 

gluhoto ali naglušnostjo. Tam 

lahko dobijo informacije, 

kako pridobiti prvi slušni 

aparat in različne tehnične 

pripomočke po zakonu ZIMI.  

 

 

DRUŠTVO GLUHIH IN NAGLUŠNIH CELJE 

Slika: DGN Celje 
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NASLOV DRUŠTVA 

Društvo gluhih in naglušnih Celje 

Lešničarjeva ulica 5,  

3000 Celje 

 

Uradne ure: 

Ponedeljek in sreda: 8.00 – 12.00 

Četrtek: 13.00 - 17.00 

 

Kontaktni podatki: 

Tel.: (03) 49 30 202 

GSM: 031 567 241 

E-mail: dgn.celje@guest.arnes.si 

Spletna stran: www.dgn-celje.si 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Društvo posreduje tudi 

informacije, kako pridobiti 

osebno asistenco ali 

komunikacijski dodatek, pa 

tudi kako do tolmača 

slovenskega znakovnega 

jezika. Če pa stopite v pisarno, 

vas bo sprejela prijazna 

sekretarka, gospa Sibila 

Čater, ki vam bo z veseljem 

odgovorila na vprašanja, ali 

dileme, ki jih imate kot gluha 

ali naglušna oseba, ali 

preprosto nekdo, ki si želi 

naučiti in vzpostaviti 

komunikacijo z osebo z 

izgubo sluha. 

 

Vsak konec leta pa 

društvo izda tudi glasilo 'Svet 

brez zvoka'. Glasilo poroča o 

dogodkih tekočega leta, in 

napoveduje najpomembnejše 

dogodke ali spremembe, ki se 

bodo zgodile v naslednjem 

letu. Za sprotne informacije 

pa lahko pokukate kar na 

spletno stran društva – 

www.dgn-celje.si – kjer boste 

našli tudi informacije o 

tehničnih pripomočkih. Člani 

društva pa informacije o 

prihajajočih dogodkih v 

društvu ali izven njega 

dobivajo tudi na mobilne 

telefone v obliki SMS 

sporočil. 

 

Šport in kultura sta v 

DGN Celje prisotna že vse od 

ustanovitve društva. Člani se 

tako ukvarjajo z različnimi 

samostojnimi ali ekipnimi 

športi - tako vitrine društva 

krasijo pokali iz nogometa, 

odbojke, bowlinga, namiznega 

tenisa, šaha, ribolova in 

malega nogometa… in še kaj 

bi se lahko našlo. Tisti, ki pa 

so bolj za umetnost, pa radi 

pridejo na umetniške 

delavnice, kjer izdelujejo 

različne izdelke in okraske, 

člani pa sodelujejo tudi na 

vsakoletnem gledališkem 

festivalu gluhih in naglušnih. 

Ne manjka pa tudi 'potepov' 

na likovne kolonije, ki jih 

različna društva gluhih in 

naglušnih v Sloveniji 

organizirajo vsako leto. 

 

Ker pa se vsake toliko 

časa zbudi tudi 'firbec' in 

zasrbijo podplati, DGN Celje 

organizira tudi ekskurzije in 

izlete na različne konce in 

kraje Slovenije, kjer se naši 

člani spoznavajo s čari, 

bogastvom in navadami naše 

lepe dežele. Najde se tudi čas, 

da vzamemo pot pod noge in z 

našim predsednikom, 

Alešem Peperkom, obiščemo 

katerega izmed bližnjih hribov 

ali gora v okolici. Ne manjka 

pa tudi obiskov naših članov 

na domu, predvsem tistih 

starejših, da se pozdravimo, 

vidimo, poklepetamo in 

ponudimo v oporo topel stisk 

roke, pomoč in prijazno 

besedo. 

 

Dogodki so pospremljeni 

s smehom, dobro besedo in s 

kretnjo roke - tudi tisti, ki 

slišijo, postanejo delček tihega 

sveta, ko se (na)učijo 

sporazumevati tudi s pomočjo 

kretanja. Preproste, vsakdanje 

besede, kot so 'dober dan', 

'hvala', 'dober tek', in 'lahko 

noč'. In še kakšna bi se lahko 

našla. 

DGN Celje je pisan 

mozaik oseb, talentov in 

značajev, ki vsak po svoje 

prinesejo in obogatijo 

življenje društva. Četudi so 

ušesa naših članov v večini 

primerov zapisana tišini, pa 

se zato toliko bolj učimo 

poslušati s srcem.  

 

 

Ste radovedni?  Potem 

dobrodošli, veseli bomo 

vašega obiska! 

 

 

 

 

Slika: DGN Celje 

http://www.dgn-celje.si/
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dnlanflanfkaf 

 

 

 

Godbeništvo s tradicijo 

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 

Nazarju in Mozirju vse do 

leta 1974, ko je godbeništvo 

za nekaj časa zamrlo. Leta 

1976 se je godbeništvo zopet 

obudilo in nastala je Delavska 

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. Še 

bolj pa veseli dejstvo, da je 

dobra tretjina članov deklet. 

 

Orkester je poznan po 

svojih tradicionalnih letnih in 

velikonočnih  koncertih. Prav 

tako pa ne manjka na vseh 

pomembnejših prireditvah po 

dolini. 

 

Godba kotira v sam 

slovenskih vrh godbeništva. 

 

 

 

 

 

 

Na letošnjem 38. 

tekmovanju slovenskih godb v 

prvi težavnostni stopnji, ki je 

meseca maja potekalo na 

Jesenicah, si je orkester 

priigrali Zlato plaketo s 

posebno pohvalo, ob enem pa 

na mednarodnem tekmovanju 

godb prejeli Zlato priznanje. 

To za članice in člane pomeni 

izredno čast, potrditev, da 

delo opravljamo odlično, 

vsekakor pa predstavlja izziv 

k doseganju še boljših 

tekmovalnih rezultatov.  

 

Predvsem pa je 

poslanstvo društva druženje 

glasbenikov celotne doline, ki 

lahko v orkestru nadgrajujejo 

pridobljeno znanje iz 

glasbenih šol, krepijo 

prijateljske vezi in s svojo  

 

 

 

 

 

 

 

glasbo razveseljujejo zveste 

poslušalce.  

 

 

 

 

 

Slika: Letni koncert Godbe ZSD (avtor fotografije: Blanka Kroflič)  

Slika: Priznanja na letošnjem 

tekmovanju na Jesenicah (foto 

arhiv društva) 

KULTURNO DRUŠTVO GODBA ZGORNJE SAVINJSKE 

DOLINE 
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DRUŠTVO DVOREC 

Trenutno se glasbeniki 

pripravljajo na letni koncert, 

ki bo, kot po navadi, tretjo 

soboto v mesecu januarju. 

Torej, 19. 1. 2019 ob 19:00 v 

športni dvorani Mozirje. 

Vsako leto so tovrstni koncerti 

tematsko obarvani. Orkester 

se je že predstavil z pop-rock 

glasbo, glasbo balkanskih 

dežel, filmsko ter plesno 

glasbo. Rdeča nit 

prihajajočega koncerta pa je 

slovenska glasba. V prijetnem 

večeru bodo gostje pevke 

družine Štiglic, sestre 

Lamprečnik in sestre Čerček.  

 

 

Več informacij o samem 

dogodku lahko najdete na naši 

spletni strani www.godb.org 

ter na godbeni Facebook 

strani. 

 

 

 

»Gostus« za gostoljubnost in 

uspeh Spodnje Savinjske 

doline 

 

V soboto, 13. oktobra je na 

gradu Komenda v organizaciji 

Društva Dvorec potekala še 

zadnja delavnica v okviru 

projekta Gostus, ki spodbuja 

gostoljubnost in podjetništvo v 

obliki delavnic ter praktičnih 

usposabljanj. Tokratna 

delavnica je bila namenjena 

neverbalni komunikaciji. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekt Gostus je potekal letos 

od marca do oktobra na 

območju Spodnje Savinjske 

doline. Partnerji operacije, ki 

jo sofinancirata Republika 

Slovenija in Evropska unija iz 

Evropskega sklada za 

regionalni razvoj ter LAS 

SSD, so FERCAR, podjetje 

Lesmat, društvo Dvorec in 

UPI-Ljudska univerza v Žalcu. 

Kot je povedala glavna 

partnerica projekta, Carmen 

Fernandez iz Fercar, je namen 

Gostusa usposabljanje in  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

izobraževanje za večjo 

podjetnost podjetnikov in 

posameznikov na področju 

gostoljubnosti. 

 

»Boli me, ko se vozim po 

vaših krajih in vidim polno 

velikih hiš, ki samevajo, a bi 

jih lahko spremenili v majhne 

penzione. Treba je spremeniti 

miselnost, da nas podedovane 

nepremičnine bremenijo. 

Dajmo jih spremeniti v posel. 

Imamo vse pogoje za to: 

bližina avtoceste, odlična 

Slika: Dirigent Tomaž Podlesnik (avtor fotografije: Blnka Kroflič) 
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doma pridelana hrana, lepa 

narava. Čez savinjsko regijo 

se vozijo ljudje iz okoliških 

severnih držav na morje na 

Hrvaško in obratno iz južnih 

držav na delo na sever. Zakaj 

se morda ne bi kdaj ustavili 

tukaj in celo prespali na 

kakšni turistični kmetiji ali se 

zgolj okrepčali po naporni 

vožnji ali kupili kakšne 

odlične savinjske sušene 

mesnine?«, je povedala 

Fernandezova, ki sicer prihaja 

iz Mehike, kjer je diplomirala 

iz gostoljubnosti na visoki šoli 

ESDAI, Univerze 

Panamericana in si želi zdaj ta 

znanja prenesti tudi v 

Slovenijo, kjer tovrstne 

izobraževalne ustanove še ne 

obstajajo. 

 

V pol leta so tako partnerji 

projekta izvedli delavnice na 

teme menedžmenta, 

podjetništva, gospodinjstva in 

gostoljubnosti. V praktičnem 

delu programa pa so se 

udeleženci seznanili z 

nekaterimi dobrimi domačimi 

in tujimi praksami iz področja 

gostoljubja. Tako so obiskali 

konferenčni center 

Tagungshaus v Hohewandu v 

Avstriji, turistično kmetijo 

Tremel v Prekmurju, kmetijo 

Vimpolšek v Brežicah, 

Domačijo Paternoster v 

Tenetošah pri Litiji in kmetijo 

Flis v Šempetru. Na obiskih 

kmetij so se udeleženci 

seznanili s postopki odprtja 

turistične kmetije in 

dopolnilnih dejavnosti na 

kmetiji.  

 

 

 

 

Nekateri mladi udeleženci, pa 

so se udeležili prakse v 

konferenčnem centru Ashley 

v Manchestru (Velika 

Britanija), v Centru za delo in 

študij Saomar v Valenciji 

(Španija) in v centru za prakso 

Whaehring na Dunaju 

(Avstrija).  

 

Gostoljubje je tudi izvozna 

dejavnost, saj so 

gostje lahko tudi iz 

tujine, zato so se 

oktobra v okviru 

projekta začeli trideset 

urni jezikovni tečaji iz 

angleščine, nemščine 

in španščine na UPI 

Ljudski univerzi Žalec.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Zadnja teoretična delavnica je 

potekala v soboto, 13. oktobra 

na temo neformalnega 

komuniciranja, ki je v tej 

panogi izjemnega pomena. Ob 

zaključku se je Carmen 

Fernandez zahvalila vsem 

partnerjem projekta za 

sodelovanje in izrazila veselje  

nad tem, da bodo tudi 

sodelovali v prihodnosti. 

 

 

Slika: V soboto, 13. oktobra je potekala še zadnja teoretična 

delavnica v okviru projekta Gostus 2018 

 

Slika: Na praktični delavnici. Peka sladic 

lahko postane dopolnilna dejavnost na kmetiji. 
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Sporočilo za medije 

 

INICIATIVA HEROJI FURAJO V PIŽAMAH NADALJUJE S SVOJO MISIJO 

ZMANJŠEVANJA ŠTEVILA VOŽENJ POD VPLIVOM ALKOHOLA 

 

Ljubljana, 27. 11. 2018 – Vseslovenska iniciativa 'Heroji furajo v pižamah', ki se aktivno loteva 

aktualne problematike vožnje mladih pod vplivom alkohola, vstopa v novo obdobje in nadaljuje s 

svojo misijo. 

 

 

ZAVOD VOZIM 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iniciativa Zavoda Vozim, 

zavarovalnice Generali in 

Toyote Slovenija je v prvem 

letu pomembno prispevala k 

zmanjšanju števila prometnih 

nesreč med mladimi v 

Sloveniji, saj se je na letnem 

nivoju za 28 % zmanjšalo 

število prometnih nesreč, ki 

jih povzročijo mladi pod 

vplivom alkohola. A 

poslanstvo iniciative za 

izboljšanje prometne varnosti 

med mladimi se s podporo 

ambasadorjev iz strokovne 

javnosti vztrajno nadaljuje, saj 

tragična statistika še vedno 

ostaja pereč problem. 

Vsaka peta prometna 

nesreča s smrtnim 

izidom se namreč še vedno 

zgodi zaradi vožnje pod 

vplivom alkohola in od teh 

vsako četrto povzročijo mladi. 

Vsaka četrta smrtna žrtev 

prometne nesreče pod 

vplivom alkohola je 

mladostnik. Ključni 

zaskrbljujoč podatek kaže, da 

se zunaj večjih mest zgodi 1x 

več prometnih nesreč pod 

vplivom alkohola na število 

prebivalcev, v katerih so 

udeleženi mladi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

To je povezano z dejstvom, da 

je na podeželju opazno 

pomanjkanje taksi storitev in 

storitev javnega prevoza, zato 

je prav tam, na lokalni ravni, 

potrebno iskati rešitve. Akterji 

iniciative so pripravili 

celosten model, ki v lokalnem 

okolju združuje vse ključne 

deležnike in mlade, še posebej 

aktivno pa so se povezali s 

številnimi občinami, ki so z 

njihovo pomočjo sprejele  

 

 

 

 

 

 

 

 

konkretne akcijske načrte za 

spremembe.  

Za lažjo implementacijo 

iniciative v več slovenskih 

občinah in izvajanje ukrepov 

za boljšo prometno varnost, so 

pripravili priročen paket 

korakov in orodij, ki ga bodo 

razdelili 50 občinam po vsej 

Sloveniji, predvsem tistim, 

kjer je prometna varnost v 

nezavidljivem stanju. 

Slika: Heroji so skupaj s podporniki na tiskovni konferenci napovedali 

nadaljevanje svoje misije (od leve proti desni): Ciril Komotar, avtomobilski 

vloger, Barbara Slaček, herojska voznica iz Zavoda Vozim, David 

Razboršek, ustanovitelj Zavoda Vozim, Tine Lugarič, kreativni direktor 

Luna\TBWA,Vanja Hrovat, Predsednica Uprave GENERALI zavarovalnice 

d.d., Kensuke Tsuchiya, predsednik Toyota Adria, Vesna Marinko iz Javne 

agencije Republike Slovenije za varnost prometa, dr. Maja Roškar 

iz NIJZ, Ivan Kapun, vodja Sektorja prometne policije in Igor Marentič, 

župan Postojne. 

 



 20  

  

  
Naložbo financirata Ministrstvo za javno upravo 

in Evropska unija iz Evropskega socialnega 
sklada. 

 

 

 
 

 

Iniciativa 'Heroji furajo v 

pižamah', ki je podprta s strani 

Ministrstva za zdravje in 

Javne agencije RS za varnost 

prometa, je bila zaradi svoje 

izvirnosti, povezovanja in 

učinkovitih rezultatov večkrat 

strokovno nagrajena, med 

drugim tudi z najvišjo 

mednarodno strokovno 

nagrado »Excellence in Road 

Safety Award«, ki jo podeljuje 

Evropska komisija najboljšim 

praksam na področju varnosti 

v prometu.  

 

 

 

 

 

 
 

Iniciativa je najbolj 

prepoznavna po vožnjah 

poškodovancev v prometnih 

nesrečah (invalidov) v 

lokalnem podeželskem okolju, 

kjer ni javnega prevoza in 

taksi služb. Tam so predhodno 

združili mlade, lokalne 

odločevalce in vse lokalno 

odgovorne za prometno 

varnost ter strokovnjake na 

posvetih, na katerih so v 

sedmih občinah sprejeli 

akcijske načrte in se zavezali 

k implementaciji učinkovitih 

ukrepov za zmanjšanje voženj 

pod vplivom alkohola.  

 

 

 

 

Letos pa Heroji vstopajo v 

drugo sezono. Kot akcijo 

opisuje Tine Lugarič, 

kreativni direktor agencije 

Luna\TBWA, ki je 

zasnovala komunikacijsko 

podporo projekta: »Prvo 

leto herojskih aktivnosti je za 

nami in naredili smo veliko. 

Ker pa je problematika tako 

široka, tako zasidrana v 

družbo in tako kompleksna, je 

pred nami še veliko dela. Zato 

bomo predvsem nadaljevali v 

zastavljeni smeri, aktivnosti in 

komunikacijo pa le 

nadgrajevali in širili, upam pa, 

da se bo družbeni dialog na 

temo odgovornosti v prometu 

čim bolj jačal in širil, prehajal 

na nivo vzgoje, šol, 

izobraževanj in na koncu 

rezultiral v spremenjenih 

družbenih vrednotah in 

seveda varnejših cestah.« 

 

Pripravili so nov video, kjer 

nazorno obravnavajo 

problematiko dopustnosti 

voženj pod vplivom alkohola, 

nadaljevali pa bodo s 

strokovnimi posveti in 

aktivnim delom z mladimi v 

novih slovenskih regijah. Link 

na video:  

www.vozim.si/heroji  

 

 

 
 

Paket za občine za lažjo 

uvedbo ukrepov za manj 

voženj pod vplivom alkohola 

 

Podatek, da ima podeželje 1x 

več prometnih nesreč pod 

vplivom alkohola na število 

prebivalcev, v katerih so 

udeleženi mladi, je dokaz, da 

je potrebno v lokalnem okolju 

iskati rešitve. Iniciativa se 

zato aktivno povezuje z 

občinami in so do sedaj že v 

sedmih sodelujočih občinah 

implementirali ukrepe, ki 

pripomorejo k zmanjšanju 

števila prometnih nesreč pod 

vplivom alkohola. Med temi 

ukrepi so sofinanciranje 

javnega prevoza, neformalna 

izobraževanja s področja 

škodljive rabe alkohola in s 

Slika: Paket, ki so ga Heroji 

pripravili za slovenske občine, za 

lažjo uvedbo ukrepov za manj 

voženj pod vplivom alkohola. 

Slika: Ciril Komotar, podpornik 

iniciative Heroji furajo v pižamah, 

ki se je preizkusil v vlogi 

moderatorja, skupaj z Davidom 

Razborškom, ustanoviteljem 

Zavoda Vozim in pobudnikom 

akcije. 

 

Slika: Mladi na posvetih iščejo 

rešitve, kako zmanjšati vožnje 

pod vplivom alkohola med njimi.  

Slika: Herojske vožnje, na katerih 

poškodovanci v prometnih 

nesrečah mlade vozijo na in iz 

zabav. 

http://www.vozim.si/heroji
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področja prometne varnosti za 

mladostnike in njihove starše, 

obveščanje lokalne policije o 

organizirani zabavi za 

povečan policijski nadzor, 

brezplačna brezalkoholna 

pijača za voznika s strani 

organizatorja zabave in 

poostren nadzor prodaje 

alkohola mladoletnim osebam. 

Heroji pa ne morejo biti 

povsod, a ker vsak med nami 

lahko postane Heroj, so akterji 

iniciative za lažjo uvedbo 

ukrepov za manj voženj pod 

vplivom alkohola pripravili 

priročen paket korakov in 

orodij, ki ga bodo razdelili 50 

občinam po vsej Sloveniji, 

predvsem tistim, kjer je 

prometna varnost v 

nezavidljivem stanju. Paket v 

obliki škatle prve pomoči med 

drugim vsebuje priročnik z 

uporabnimi informacijami o 

učinkoviti implementaciji 

ukrepov za bolj varne ceste. 

 

Ključne aktivnosti nove 

sezone Herojev, ki furajo v 

pižamah, je pojasnil David 

Razboršek, direktor Zavoda 

VOZIM: »V projektu Heroji 

furajo v pižamah smo z 

odlično ekipo pripravili model, 

ki v lokalnem okolju združuje 

vse ključne deležnike. Doslej 

smo v sedmih slovenskih 

regijah sodelovali z 28 

občinami, mladimi in 

lokalnimi odločevalci. Ker pa 

ne moremo biti v prav vsaki 

občini, smo zasnovali prvo 

pomoč – Paket za lažjo 

uvedbo ukrepov za manj 

voženj pod vplivom alkohola, 

saj se najboljša preventiva in 

varnost gradi prav v lokalnem 

okolju. Te bomo razdelili v 50 

občin in jih tako spodbudili, 

da naredijo korake naprej pri 

zagotavljanju večje prometne 

varnosti v svojih občinah.« 

 

Nenazadnje pa, Heroj je vsak, 

ki se usede v avto, četudi sredi 

noči in v pižami, ki vozi 

odgovorno, nikoli pod 

vplivom alkohola in pazi na 

svoje bližnje in ostale 

udeležence v prometu.  

 

 

 

 

 

V nadaljevanju so zapisane 

izjave vseh ključnih akterjev 

in podpornikov iniciative 

'Heroji furajo v pižamah': 

 

David Razboršek, direktor 

Zavoda VOZIM: »Podatek, 

da ima podeželje 1x več 

prometnih nesreč pod 

vplivom alkohola na število 

prebivalcev, v katerih so 

udeleženi mladi, je preprosto 

prekruto dejstvo, da ne bi 

ničesar naredili na tem 

področju. Sami smo še vedno 

glavni in ključni dejavnik 

varnosti v prometu, zato lahko 

za varnost sami naredimo 

največ. In bistvo je, da se 

prometna varnost dogaja v 

lokalnem okolju. Tam so 

problemi in tam moramo 

iskati rešitve. Zato smo v 

projektu Heroji furajo v 

pižamah z odlično ekipo 

pripravili model, ki v 

lokalnem okolju združuje vse 

ključne deležnike. Združili 

smo poškodovance, ki so 

osveščali prek svojih osebnih 

zgodb in na herojskih vožnjah. 

Podjetja, ki so zraven s srcem. 

Pripravljene občine, ki želijo 

konkretne spremembe. Odprte 

mlade, ki s konstruktivnimi 

predlogi iščejo najboljše 

rešitve. Pripravljenost 

strokovnjakov za podporo in 

osvetlitev problema. In 

nenazadnje vrhunske 

komunikologe, z zanimivo in 

inovativno sporočilnostjo 

akcije, s katero se poistovetijo 

tako mladi kot starši. In splet 

vsega rodi sadove. Skozi 

zaveze sedmih že sodelujočih 

občin, ki so sprejele konkretne 

akcijske načrte za spremembe. 

Skozi več kot 12.000 

ozaveščenih mladih, skozi 

varno prepeljane mlade in 

skozi aktivacijo članov. S 

celostnim pristopom 

nadaljujemo v lokalnem 

okolju, a ne moremo biti 

povsod. Zato smo učinkovite 

ukrepe združili v prvo pomoč 

– Paket za lažjo uvedbo 

ukrepov za manj voženj pod 

vplivom alkohola, saj se 

najboljša preventiva in 

varnost gradi v lokalnem 

okolju. Te bomo razdelili v 50 

občin, a se pri tem ne bomo 

ustavili. Heroje je stroka že 

prepoznala z največjo 

strokovno nagrado na 

Slika: Heroji pozivajo: Starša v 

pižami pred klubom je lažje 

preživeti, kot prometno nesrečo 

pod vplivom alkohola. 
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Slika: Zavod Vozim skupaj s 

Toyoto Slovenija in agencijo 

Luna TBWA, ki je zasnovala 

komunikacijsko podporo 

projekta. 

področju prometne varnosti. 

Največja nagrada pa bo, da 

bomo alkohol spravili iz cest. 

Zato potrebujemo tudi 

zakonodajne spremembe in 

učinkovito preventivo na 

lokalnem in nacionalnem 

nivoju. Ne pozabite, heroj je 

vsak, ki vozi odgovorno, nikoli 

pod vplivom alkohola in pazi 

na svoje bližnje in ostale 

udeležence v prometu.« 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eden glavnih podpornikov 

iniciative je že od začetka 

Zavarovalnica Generali, brez 

katere projekt ne bi bil mogoč. 

Vanja Hrovat, predsednica 

Uprave GENERALI 

zavarovalnice d.d. je o 

sodelovanju pri akciji 

povedala: »V življenju na 

veliko stvari nimamo vpliva. 

Vsekakor pa so v našem 

okolju, pri našem bivanju in 

delovanju, prisotne tudi stvari, 

na katere lahko sami močno 

vplivamo in pri katerih lahko 

zgledno delujemo. Tudi v 

prometu. Še posebej v primeru 

uživanja alkohola in vožnje. 

Menim, da so razprave glede 

načina in višine kaznovanja za 

vožnjo pod vlivom alkohola 

ali ostalih nedovoljenih 

substanc povsem 

brezpredmetne. Pravilno bi 

bilo edino le za volan z 0,0 ali 

odvzem izpita. Nihče drug kot 

le mi sami lahko vplivamo na 

to, ali bomo po zaužitem 

alkoholu sedli za volan ali ne. 

Odločitev je vedno zgolj in 

samo naša. Ob tem se 

moramo zavedati, da s tem, 

kako bomo ravnali, 

prevzemamo tudi odgovornost 

za vse morebitne posledice.« 

 

Velike zasluge za 

prepoznavnost in mobilnost 

Herojev ima tudi Toyota, ki 

Zavodu Vozim za izvajanje 

herojskih aktivnosti omogoča 

uporabo 4. avtomobilov, 

predelanih in prilagojenih za 

vožnje invalidov. Kensuke 

Tcuchiya, direktor Toyota 

Adria, je povedal: 

»Korporacija Toyota 

mobilnost razume precej širše 

kot zgolj izdelovanje 

avtomobilov. Trenutno smo v 

fazi, ko se želimo iz 

izdelovalca čedalje boljših 

avtomobilov transformirati v 

dobavitelja enakopravne 

mobilnosti za vse. Prepričani 

smo, da bomo skozi to 

filozofijo znali še bolj ceniti 

individualnost in se osvoboditi 

ustaljenih vzorcev mišljenja, 

diskriminacije in predsodkov. 

Vendar moto 'Mobility For 

All' (mobilnost za vse) ni 

zasnovan le za ljudi z 

različnimi telesnimi 

omejitvami, temveč ima precej 

širši pomen in zajema prav 

vse ljudi. 

Varnost v prometu je v DNK-

ju znamke Toyota, zato smo 

brez pomisleka podprli akcijo 

Heroji furajo v pižamah, ki si 

prizadeva za zmanjševanje 

vožnje pod vplivom alkohola. 

Zavedamo se širšega pomena 

te problematike in želimo 

spodbuditi tako mlade voznike 

kot njihove starše, da skupaj 

prevzamejo odgovornost in 

poskrbijo, da se bodo 

mladostniki z zabav varno 

vrnili domov. Pobudo 

jemljemo zelo resno, zato sem 

se tudi sam pridružil herojem 

v eni od brezplačnih prevozov 

in vozil mlade z zabave domov. 

Tudi pri Toyoti si želimo, da 

bi bile slovenske ceste čimbolj 

varne, zato bomo tudi v 

prihodnosti podpirali akcijo 

Heroji furajo v pižamah.« 

Slika: David Razboršek, direktor 

Zavoda Vozim in Barbara Slaček, 

prostovoljna herojska voznica iz 

Zavoda Vozim, sta otvorila 

tiskovno konferenco. 

 

Slika: David Razboršek je 

predstavil pomembne ukrepe za 

manj voženj pod vplivom alkohola 

za slovenske občine. 
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Tine Lugarič, kreativni 

direktor Luna\TBWA, ki je 

zasnovala komunikacijsko 

podporo projekta: »Prvo 

leto herojskih aktivnosti je za 

nami in naredili smo veliko. 

Ker pa je problematika tako 

široka, tako zasidrana v 

družbo in tako kompleksna, je 

pred nami še veliko dela. Zato 

bomo predvsem nadaljevali v 

zastavljeni smeri, aktivnosti in 

komunikacijo pa le 

nadgrajevali in širili, upam pa, 

da se bo družbeni dialog na 

temo odgovornosti v prometu 

čim bolj jačal in širil, prehajal 

na nivo vzgoje, šol, 

izobraževanj in na koncu 

rezultiral v spremenjenih 

družbenih vrednotah in 

seveda varnejših cestah.« 

 

Zelo pomemben del akcije 

'Heroji furajo v pižamah' je 

tudi ravnanje Policije. Ivan 

Kapun, vodja Sektorja 

prometne policije, je povedal: 

»Največ nesreč zaradi vožnje 

pod vplivom alkohola se zgodi 

med vikendi, na cestah v 

naseljih in v njihovi bližini, na 

regionalnih in lokalnih cestah 

ter v času različnih 

praznovanj. Četudi te podatke 

slišimo zelo pogosto, pa se 

prometne nesreče, ki jih 

povzročijo opiti vozniki, še 

vedno dogajajo. Policija želi s 

sodelovanjem v akciji vplivati 

na udeležence v cestnem 

prometu, predvsem pa na 

mlade, da naj o tem 

razmišljajo, preden se podajo 

na zabavo. Načrtovanje 

varnega prevoza domov je še 

posebej pomembno v krajih 

zunaj urbanih naselij, kjer ni 

zagotovljenega varnega 

prevoza z javnimi prevoznimi 

sredstvi. Organizatorje javnih 

prireditev, lastnike gostinskih 

lokalov ter trgovce pa 

pozivam, da naj v duhu 

družbene odgovornosti ob 

organiziranju prireditev ne 

pozabijo tudi na organizacijo 

prevoza za obiskovalce 

njihovih prireditev. Aktivnosti 

v sklopu akcije Heroji vozijo v 

pižamah podpiramo in bomo v 

nekaterih aktivnostih 

sodelovali s svojimi 

izkušnjami in znanjem na tem 

področju, hkrati pa bomo na 

območjih, kjer bodo potekale 

aktivnosti, izvajali tudi nadzor 

psihofizičnega stanja 

voznikov.« 

 

Projekt podpira tudi 

Nacionalni inštitut za javno 

zdravje - Dr. Maja Roškar iz 

NIJZ je o problematiki 

povedala: »Pitje alkohola je v 

Sloveniji velik 

javnozdravstveni in družbeni 

problem. Posledice pitja so 

mnoge in se kažejo na 

različnih ravneh. Vsako leto 

alkohol povzroči 1000 smrti 

letno. 1000 smrti, ki bi jih 

lahko preprečili. Raziskave 

kažejo, da primanjkuje 

učinkovitih in ovrednotenih 

preventivnih programov za 

mlade, zato na Nacionalnem 

inštitutu za javno zdravje 

podpiramo projekt Zavoda 

Vozim Heroji furajo v 

pižamah, saj se osredotoča 

ravno na mlade in njihove 

starše. Tudi Svetovna 

zdravstvena  organizacija 

ukrepe na področju 

preprečevanja vožnje pod 

vplivom alkohola uvršča med 

najbolj učinkovite ukrepe 

alkoholne politike in po 

zadnjih ocenah smo v 

Sloveniji v tem oziru med 

najuspešnejšimi. Prizadevamo 

si, da bi se poraba alkohola v 

Sloveniji zmanjšala, zato pri 

projektu poleg sporočila, ki 

pravi da alkohol in vožnja ne 

gresta skupaj, poudarjamo 

tudi sporočilo, da naj 

alkohola ne pijemo tudi 

sicer.« 

 

Tudi Javna agencija 

Republike Slovenije za 

varnost prometa je pomembno 

podprla iniciativo. Vesna 

Marinko, Vodja Sektorja za 

razvoj in koordinacijo 

varnosti cestnega prometa, 

je povedala: »Mladi v 

prometu 

predstavljajo posebno 

ogroženo skupino tudi v 

svetovnem merilu, saj so 

prometne nesreče pri mladih 

starosti med 15. in 29. letom 

vzrok številka ena v 

smrtnosti. V povprečju so 

skoraj 3-krat pogosteje 

udeleženi v prometnih 

nesrečah od povprečnega 

voznika. V letošnjem letu so 

povzročili vsako četrto 

prometno nesrečo zaradi 

vožnje pod vplivom alkohola. 

Ker je mladostniški način 

življenja na splošno močno 

povezan z visoko stopnjo 

tveganja in prepričanostjo 

mladih, da se jim to pač ne 

more zgoditi, je preventivno 

osveščanje mladih tek na 
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Slika: Herojski ambasadorji David Razboršek, Barbara Slaček in 

Aleš Kramolc. 

dolge proge, saj je za 

spreminjanje razmišljanja in 

prometne kulture potrebno 

veliko več časa. Pri tem pa 

imajo pomembno vlogo tudi 

starši, ki so svojim otrokom 

vzgled.« 

 

Številne ukrepe je za večjo 

varnost cest sprejela že občina 

Postojna, ki predstavlja 

odličen primer dobre prakse in 

odličnega povezovanja. Ivan 

Marentič, župan občine 

Postojna je o sodelovanju 

občine s Heroji povedal: »Na 

Postojnskem smo bili pred 

nekaj meseci priča dvema 

hujšima prometnima 

nesrečama, kjer sta ugasnili 

dve mladi življenji. Prav zato 

občina Postojna zadnja leta 

aktivno dela na ozaveščanju 

in preventivi za varnost v 

prometu. Zato smo se odločili 

tudi za sodelovanje pri 

projektu Heroji furajo v 

pižamah. Projekt je odlično 

pripravljen in medijsko podprt, 

saj na drugačen, mladim 

privlačen način, skrbi za 

ozaveščanje o tej problematiki. 

Skozi nesrečno osebno 

izkušnjo herojev, mladi 

spoznajo, da za par sekund 

adrenalina in neprevidnosti ni 

vredno zapraviti celega 

življenja. Nesreča ne počiva. 

Prizadene lahko vsakega 

udeleženca v prometu. Le s 

skupnimi močmi nam bo 

uspelo, da bo ob cestah na 

dan spomina na žrtve 

prometnih nesreč gorelo manj 

svečk, še posebno tistih v beli 

barvi.« 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika: Čim več herojskih voženj za čim manj nesreč pod 

vplivom alkohola na slovenskih cestah. 

Več informacij na spletni strani http://www.vozim.si/heroji 

 

Dodatne informacije:  

 Luna TBWA: Lina Antolič, PR, lina.antolic@luna.si 

 Zavod VOZIM: Anja Zagomilšek, PR, anja@vozim.si  

 

http://www.vozim.si/heroji
mailto:lina.antolic@luna.si
mailto:anja@vozim.si
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DRUŠTVO ETAŽNIH LASTNIKOV VELENJE 

DRUŠTVO VODNA AGENCIJA 

 

 

Društvo etažnih lastnikov 

Velenje - DELV je neprofitna 

organizacija in deluje v 

javnem interesu ter povezuje 

posameznike, nepovezane 

skupine in sorodne 

organizacije jih izobražuje, 

informira o dogajanjih in 

aktivnostih na področju 

zakonodaje nepremičninskega 

in stanovanjskega prava.  

 

Z ozaveščanjem in 

medsebojnim povezovanjem 

bogati znanje članov in 

zainteresirane javnosti ter 

spodbuja, da lastniki aktivno 

pristopijo k vzdrževanju in 

nadzoru upravljanja njihovih 

nepremičnin.  

 

 

 

 

 

 

 

 

V Rogaški Slatini, »Kraljevini 

vode«, je 5. in 6. oktobra 

2018 potekala IV. 

Mednarodna konferenca 
Društva vodna agencija. 

Konferenco je v Aninem dvoru 

svečano otvoril župan občine 

Rogaška Slatina, mag. 

Branko Kidrič. V svojem 

nagovoru je poudaril, da so 

v občini Rogaška Slatina 

prioritetni infrastrukturni  

 

 

Društvo s povezovanjem in 

ozaveščanjem zainteresirane 

javnost v povezavi z ostalimi 

civilnimi združenji v Sloveniji 

opozarja zakonodajalca in 

podaja predloge za 

spremembe stanovanjske 

zakonodaje.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

projekti, vendar pa je občina 

vedno pripravljena podpreti 

projekte, ki so namenjeni 

izobraževanju otrok, kot tudi 

dogodke, ki privabljajo veliko 

število gostov. 

 

Na konferenci je sodelovalo 

72 udeležencev. Od tega je na 

strokovnem delu konference 

sodelovalo 15 udeležencev iz 

6 držav: Slovenije, Hrvaške,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Za Vas. Za vse Nas!  

 

 

 

 

Društvo etažnih lastnikov 

Velenje 

 

 

 

 

 

 

 

 

Madžarske, Srbije, Avstrije in 

Nizozemske.  

 

Posebno zanimiva je bila 

razprava okrogle mize, na 

kateri je sodelovalo 6 

predstavnikov podjetij, ki so v 

dinamičnem ozračju 

predstavili podjetniške prakse, 

ki s tehnološkimi procesi in 

končnimi izdelki zmanjšujejo 

in preprečujejo onesnaževanje  

 

 

e-pošta: 

delvelenje@gmail.com 
 

spletna stran: 

https://delv.weebly.com/ 

 

 

 

 

 

Z ohranjanjem čiste vode branimo pravico do življenja 
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vode in vodnih virov. 

 

Naslov letošnje konference je 

bil »Vpliv mednarodne 

komunikacije na vodni 

odtis«. Udeleženci so s 

svojimi predstavitvami in 

razpravami s področja svojega 

dela in ravnanja z vodo, 

ponudili popolnoma nove 

poglede na ta nezadostno 

poznan koncept. Zato je bil 

posebno dobrodošel prispevek 

koordinatorke projekta pri 

organizaciji Water Footprint 

Network, gospe Lare Wohler 

z Univerze Twente na 

Nizozemskem, ki je v svojem 

prispevku predstavila 

metodologijo in rezultate 

svojega raziskovalnega dela 

na področju realne potrošnje 

vode in onesnaževanja vode. 

Posebno so zaskrbljujoči 

podatki porabe nerealno 

velike količine čiste vode pri 

proizvodnji hrane in 

proizvodnji tekstila. Ob 

končnem podatku njenih 

raziskovanj, da je povprečna 

količine vode za 

zadovoljevanje potreb 

Evropskega prebivalca 4.000 

litrov / dan, smo se primorani 

zamisliti. 

 

Predstavniki javnih vodnih 

podjetij »Hrvatske vode« in 

»Vode Vojvodine« so svoje 

vsebine in izobraževalne 

programe predstavili kot vpliv 

na znižanje stopnje ranljivosti 

živega in zaščitenega sveta 

okoli nas. Konference so se 

udeležili tudi predstavniki 

javnih komunalnih podjetij 

za vodo in kanalizacijo iz 

Rijeke, Slavonskega broda 

in Subotice, ki so ob tej 

priložnosti poleg strokovnih 

predstavitev izmenjali 

izkušnje z mag. Bojanom 

Piršem, direktorjem OKP 

Rogaška Slatina. 

 

Zanimiv je bil pristop mag. 

Karin Kaiblinger iz Dunaja, 

ki se je konference udeležila 

kot predstavnica Gutessen 

consultinga. Dunaj je mesto, 

ki pridobiva vodo iz Alp, zato 

imajo prebivalci privilegij 

pitja čiste izvirske vode. V 

mestu Dunaj je 900 javnih 

vodnjakov. Vendar pa je 

miselnost potrošniške družbe 

pripeljala do dejstva, da je že 

sedaj potrebno ozaveščati, 

motivirati in vzgajati otroke, 

da ne pijejo vode iz plastenk, 

ampak, da se zavedajo 

privilegija možnosti pitja 

zadostnih količin vode iz pipe. 

 

Strokovna sodelavka na 

projektu Vodni agent, prof. 

dr. Tatjana Kikec, je 

predstavila razvoj projekta. 

Ob tem so bili predstavljeni 

nekateri uspešni primeri 

izvajanja projekta Vodni 

agent v osnovnih šolah v 

Sloveniji in na Hrvaškem, ter 

primer dobre prakse 

sodelovanja med javnimi 

gospodarskimi družbami in 

šolami. Zlasti je zanimivo, da 

se je projekt razvijal izven 

regionalne ravni.  

 

Bence Cseke iz IMRO 

DDKK Nonprofit d.o.o. iz 

Madžarske, je predstavil dva 

trenutno aktivirana evropska 

projekta: Water agent 003, ki 

jo financira Višegradski sklad. 

Drug projekt je Wat.Edu., 

projekt ki se financira iz 

programa Erasmus+, katerega 

izvajanje se prične v mesecu 

novembru 2018, skupaj s 

partnerji iz Madžarske, Grčije 

in Češke republike. V tem 

projektu bosta sodelovala tudi 

Društvo vodna agencija in I. 

Osnovna šola iz Rogaške 

Slatine. 

 

Poseben tematski blok je 

predstavljala okrogla miza, 

kjer je bilo v razpravo o 

inovativnih podjetniških 

praksah, vključenih več 

presenečenj, kot npr. 

vključitev in prenos v živo na 

Blejsko jezero. Tako je bil na 

zanimiv način predstavljen 

ekološki turizem ročnega 

veslanja Blejskih pletenj. 

 

Mag. Margarita Maruškić 

Kulaš, direktorica Aquatika 

– Slatkovodni Aquarium iz 

Karlovca, je predsedniku 

Društva vodna agencija, 

gospodu Jožetu Cvetku, 

podelila kupon za ogled 

Aqvarijuma za najboljše 

Vodne agente. Kupon za izlet 

je namenjen najboljšim 

udeležencem projekta in 

zmagovalcem ustvarjalnega 

natečaja, ki je v fazi 

postavitve in je namenjen 

udeležencem projekta Vodni 

agent. 

 

Uradni del IV. mednarodne 

konference je bil zaključen z 

ogledom razstav Aninega 

dvora, kar je dodatno 
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popestrilo otvoritveni del 

programa, kjer so nastopili 

učenci glasbene šole in otroški 

pevski zbor iz Rogaške 

Slatine. 

 

V drugem konferenčnem 

dnevu 6. oktobra so 

udeleženci odšli na strokovni 

voden tematski izlet. 

 

S pomočjo mag. Aljaža Čoha 

so spoznali z zgodovino 

Rogaške Slatine, ter si 

ogledali izvire mineralne 

vode. Sledil je ogled Vodne 

poti Kostrivnica, kamor se 

zlivajo vode iz Boča, od tu 

naprej pa do Rogaške Slatine. 

Gostitelji g. Jože Strniša, 

predsednik krajevne 

skupnosti Kostrivnica in 

študentki Ana Erjavec in 

Lana Dragovan so 

udeležencem predstavili vodni 

mlin in njegovo zgodovino. 

Udeleženci so imeli priložnost 

primerjati okus mineralne 

vode “Lenkečka” z mineralno 

vodo iz Kraljevega vrelca. 

 

Ogled ribnikov za gojenje 

sladkovodnih rib z metodo 

recikulacije vode v Šmarju pri 

Jelšah je vodil lastnik 

ribnikov, mag. Danijel 

Gospić. Obiskovalcem je 

predstavil celoten proces 

proizvodnje gojenja rib, ter 

odgovoril na številna 

zanimiva vprašanja glede 

recikulacije vode, vse od ideje 

do delovanja tehnologije v 

praksi.  

 

 

 

Majda Adlešić, programski vodja 

Društva vodna agencija 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zaključna misel 

udeležencev ob koncu 

konference je bila, da se 

moramo naučiti spoštovati 

Njeno Veličanstvo – Vodo. 

Začenjamo pri 

ozaveščanju in 

izobraževanju otrok, ki so 

najboljši multiplikatorji 

idej do širše skupnosti. Z 

ohranjanjem čiste vode 

branimo pravico do 

življenja. 

 

DRUŠTVO VODNA 

AGENCIJA 

www.vodnaagencija.org 

SV. FLORIJAN 65A 

3250 ROGAŠKA SLATINA 

info@vodnaagencija.org 

Tel: 000386 51 848234 

 

Slika: Društvo vodna agencija 

Slika: IV. Mednarodna 

konferenca Društva vodna 

agencija 

http://www.vodnaagencija.org/
mailto:info@vodnaagencija.org
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CENTER ZA DRUŽINE HARMONIJA 
 

 

 

 

 Trg mladosti 6, 3320 VELENJE 

 05 908 14 90 

 www.drustvo-novus.com 

 info@drustvo-novus.com 

  Drustvo Novus 

 vsak delovnik od ponedeljka do petka od 

7.00 do 17. ure 

 

 

 

 

Društvo NOVUS deluje z namenom razvijanja 

človeških virov in socialnih programov. 

Izvajamo različna izobraževanja, delavnice in 

svetovanja.  

 

Center za družine Harmonija 
predstavlja v lokalnem okolju osrednji 

prostor, ki je namenjen druženju in 

izpolnitvi potreb otrok, mladostnikov, staršev, 

različnih oblik družin in drugih posameznikov. 

 

V letih 2017 - 2020 je Center za družine 

Harmonija sofinanciran s strani Ministrstva za 

delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, 

Mestne občine Velenje in Občine Šmartno ob 

Paki, zato so vse aktivnosti za uporabnike centra 

brezplačne. 
 

 
 

Primer dobre prakse 

 

S strani Ministrstva za delo, družino, socialne 

zadeve in enake možnosti smo bili izbrani kot 

primer dobre prakse Centrov za družine, zato so  

 

 

si v septembru naše dogajanje v Centru za 

družine Harmonija (Društvo Novus) ogledali 

državna sekretarka Breda Božnik, generalni 

direktor Direktorata za družino mag. Andrej Del 

Fabro (Ministrstvo za delo, družino, socialne 

zadeve in enake možnosti), podžupanja Mestne 

občine Velenje Breda Kolar, Vodja urada za 

družbene dejavnosti Mestne občine Velenje 

Drago Martinšek,  direktorica Ljudske Univerze 

Velenje Brigita Kropušek Ranzinger s sodelavci 

in predsednica Društva Novus dr. Selma 

Filipančič Jenko. 

 

 
 

 

Bilo je pikasto in igrivo s prijetnim zaključkom 

na Pikinem Festivalu.  

http://www.drustvo-novus.com/
mailto:info@drustvo-novus.com
https://www.facebook.com/profile.php?id=100009287704389&__tn__=K-R&eid=ARBZhWJHilqj38nSWfWCsOLkpldzOOD6uKLLeu3zKMguEBYhwtIZvZMNpaKORgtd68br39Uv3FNjjPHH&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBQEI690HUoG5223sNNXdI2M2PoBU_DEn7NOh2W3AoGoUA1_W4yJRoW3yCCHazkpuj-qzlU4Q68S2__zRwqF6enCCXv9iBPV_psv4e9TtSY1h_byz-1W8li1cMjOFDsCFwZrMPomd8h_nOe9CCcjeT1IVcSvNE9vPVmPhvSXRP--x_kFtq6FSLaW4KmQOR13oN077vhftzIdBra
https://www.facebook.com/BBBBB007?__tn__=K-R&eid=ARDBZgUxU3THS1FGqSnCqKwNSeEZad1EgH73SbiNsIM6SQUTNgiJkLoCjjf3tvmyn6G2H5JJzkW0sqFP&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBQEI690HUoG5223sNNXdI2M2PoBU_DEn7NOh2W3AoGoUA1_W4yJRoW3yCCHazkpuj-qzlU4Q68S2__zRwqF6enCCXv9iBPV_psv4e9TtSY1h_byz-1W8li1cMjOFDsCFwZrMPomd8h_nOe9CCcjeT1IVcSvNE9vPVmPhvSXRP--x_kFtq6FSLaW4KmQOR13oN077vhftzIdBra
https://www.facebook.com/mddsz/?__tn__=K-R&eid=ARDMM1Zrr-_Mpo_M8ig6mN3iTBFHq32js-zKIzQZ_y7_Dmlx7kacoa7yp6LWHtFxwpH8UphabZ-AhzcT&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBQEI690HUoG5223sNNXdI2M2PoBU_DEn7NOh2W3AoGoUA1_W4yJRoW3yCCHazkpuj-qzlU4Q68S2__zRwqF6enCCXv9iBPV_psv4e9TtSY1h_byz-1W8li1cMjOFDsCFwZrMPomd8h_nOe9CCcjeT1IVcSvNE9vPVmPhvSXRP--x_kFtq6FSLaW4KmQOR13oN077vhftzIdBra
https://www.facebook.com/mddsz/?__tn__=K-R&eid=ARDMM1Zrr-_Mpo_M8ig6mN3iTBFHq32js-zKIzQZ_y7_Dmlx7kacoa7yp6LWHtFxwpH8UphabZ-AhzcT&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBQEI690HUoG5223sNNXdI2M2PoBU_DEn7NOh2W3AoGoUA1_W4yJRoW3yCCHazkpuj-qzlU4Q68S2__zRwqF6enCCXv9iBPV_psv4e9TtSY1h_byz-1W8li1cMjOFDsCFwZrMPomd8h_nOe9CCcjeT1IVcSvNE9vPVmPhvSXRP--x_kFtq6FSLaW4KmQOR13oN077vhftzIdBra
https://www.facebook.com/Mestna-ob%C4%8Dina-Velenje-354065871387590/?__tn__=K-R&eid=ARBiwXoab2f2nX1Ak_gvhUq9nmda_WG8i9P-yi8AipgqNG9XwcZoiu6GevOFrWM-iOA6m3QzvgSDRaOH&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBQEI690HUoG5223sNNXdI2M2PoBU_DEn7NOh2W3AoGoUA1_W4yJRoW3yCCHazkpuj-qzlU4Q68S2__zRwqF6enCCXv9iBPV_psv4e9TtSY1h_byz-1W8li1cMjOFDsCFwZrMPomd8h_nOe9CCcjeT1IVcSvNE9vPVmPhvSXRP--x_kFtq6FSLaW4KmQOR13oN077vhftzIdBra
https://www.facebook.com/Mestna-ob%C4%8Dina-Velenje-354065871387590/?__tn__=K-R&eid=ARBiwXoab2f2nX1Ak_gvhUq9nmda_WG8i9P-yi8AipgqNG9XwcZoiu6GevOFrWM-iOA6m3QzvgSDRaOH&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBQEI690HUoG5223sNNXdI2M2PoBU_DEn7NOh2W3AoGoUA1_W4yJRoW3yCCHazkpuj-qzlU4Q68S2__zRwqF6enCCXv9iBPV_psv4e9TtSY1h_byz-1W8li1cMjOFDsCFwZrMPomd8h_nOe9CCcjeT1IVcSvNE9vPVmPhvSXRP--x_kFtq6FSLaW4KmQOR13oN077vhftzIdBra
https://www.facebook.com/ljudska.univerza.velenje/?__tn__=K-R&eid=ARBYfhujnWxWgiEWlfgLbTsFg-jULAv4ENIj4rC7vJ4jd39PaTfrNOPwqB7xK8SStTqFMCK9R5lc5c8U&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBQEI690HUoG5223sNNXdI2M2PoBU_DEn7NOh2W3AoGoUA1_W4yJRoW3yCCHazkpuj-qzlU4Q68S2__zRwqF6enCCXv9iBPV_psv4e9TtSY1h_byz-1W8li1cMjOFDsCFwZrMPomd8h_nOe9CCcjeT1IVcSvNE9vPVmPhvSXRP--x_kFtq6FSLaW4KmQOR13oN077vhftzIdBra
https://www.facebook.com/ljudska.univerza.velenje/?__tn__=K-R&eid=ARBYfhujnWxWgiEWlfgLbTsFg-jULAv4ENIj4rC7vJ4jd39PaTfrNOPwqB7xK8SStTqFMCK9R5lc5c8U&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBQEI690HUoG5223sNNXdI2M2PoBU_DEn7NOh2W3AoGoUA1_W4yJRoW3yCCHazkpuj-qzlU4Q68S2__zRwqF6enCCXv9iBPV_psv4e9TtSY1h_byz-1W8li1cMjOFDsCFwZrMPomd8h_nOe9CCcjeT1IVcSvNE9vPVmPhvSXRP--x_kFtq6FSLaW4KmQOR13oN077vhftzIdBra
https://www.facebook.com/selma.jenko?__tn__=K-R&eid=ARBvqCcF_WhCWFBCQh556kivt_ntZ02tlJ90AgJH07FZ_ddnfV8Poaudczr2zCi1I03CZ75A1BTDp2DB&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBQEI690HUoG5223sNNXdI2M2PoBU_DEn7NOh2W3AoGoUA1_W4yJRoW3yCCHazkpuj-qzlU4Q68S2__zRwqF6enCCXv9iBPV_psv4e9TtSY1h_byz-1W8li1cMjOFDsCFwZrMPomd8h_nOe9CCcjeT1IVcSvNE9vPVmPhvSXRP--x_kFtq6FSLaW4KmQOR13oN077vhftzIdBra
https://www.facebook.com/selma.jenko?__tn__=K-R&eid=ARBvqCcF_WhCWFBCQh556kivt_ntZ02tlJ90AgJH07FZ_ddnfV8Poaudczr2zCi1I03CZ75A1BTDp2DB&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBQEI690HUoG5223sNNXdI2M2PoBU_DEn7NOh2W3AoGoUA1_W4yJRoW3yCCHazkpuj-qzlU4Q68S2__zRwqF6enCCXv9iBPV_psv4e9TtSY1h_byz-1W8li1cMjOFDsCFwZrMPomd8h_nOe9CCcjeT1IVcSvNE9vPVmPhvSXRP--x_kFtq6FSLaW4KmQOR13oN077vhftzIdBra
https://www.facebook.com/PikinFestival/?__tn__=K-R&eid=ARDikLuAU8QVLQpOgPWjgiYVbLGGfQMOhx_9U7a_nib-y8wx034Ovokm1_42h9aPMPYjqEKuzZHzesQP&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBQEI690HUoG5223sNNXdI2M2PoBU_DEn7NOh2W3AoGoUA1_W4yJRoW3yCCHazkpuj-qzlU4Q68S2__zRwqF6enCCXv9iBPV_psv4e9TtSY1h_byz-1W8li1cMjOFDsCFwZrMPomd8h_nOe9CCcjeT1IVcSvNE9vPVmPhvSXRP--x_kFtq6FSLaW4KmQOR13oN077vhftzIdBra
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 Velenje se predstavi  

 

Naše društvo se je tudi letos predstavilo na 

prireditvi Velenje se predstavi, ki jo Mestna 

občina Velenje že tradicionalno pripravlja v 

mesecu septembru ob prazniku mestne 

občine Velenje. Obiskovalcem ponuja veliko 

novih in uporabnih informacij. Letos jo je 

Mestna občina Velenje pripravila v soboto, 15. 

septembra, na Titovem trgu. V okviru prireditve 

so izvedli tudi Tek očkov, ki vsako leto pritegne 

vedno več sodelujočih. 

 

 
 

Občankam in občanom so bile predstavljene 

številne možnosti, ki jih naše mesto ponuja za 

kvalitetno preživljanje prostega časa in 

udejstvovanja v različnih športnih, kulturnih 

društvih in klubih. 

Neformalno druženje 

 

Neformalno druženje 

zagotavljamo v prostorih 

Centra za družino Harmonija 

od ponedeljka do petka, od 

7:00 do 17:00. V času 

neformalnega druženja 

nudimo prostor in ambient 

za prijetno skupno 

preživljanje prostega časa družin. Obiskovalci 

centra lahko igrajo družabne igre,  uporabljajo 

računalnik in projektorja, uporabljajo 

računalnike z dostopom do interneta ali se kar 

tako družijo v ustvarjalnem in sproščenem 

vzdušju.  

 
Vsebine, namenjene razvijanju 
odzivnega in senzibilnega starševstva 

Izvajamo izobraževalne delavnice, 

predavanja in treninge starševstva, kjer 

govorimo o koristnih in strokovnih vsebinah 

povezanih s starševstvom. Srečanja potekajo ob 

sproščenem klepetu, kjer razvijamo starševske 

kompetence, postajamo samozavestnejši in 

odločnejši starši, kar se bo 

odraža v dobrem odnosu med 

starši in otroci.  

 

 

AKTIVNOSTI V JANUARJU: 

10. 1. 2019 ob 10:00 – Otroci in njihov čas pred 

zaslonom 

15. 1. 2019 ob 16:00 – Sočutno starševstvo 

22. 1. 2019 ob 16:00 – Stres pri otrocih in 

mladostnikih 

24. 1. 2019 ob 10:00 – Vezi med starimi starši in 

vnuki 

29. 1. 2019 ob 10:00 – Učinkovite 

komunikacijske veščine v družini 

 

Aktivnosti potekajo ob torkih in četrtkih. 

 
Vsebine in aktivnosti s področja 
zdravega življenjskega sloga: 
 

V okviru zdravega življenjskega sloga izvajamo 
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delavnice informiranja in 

obveščanja o zdravem 

življenjskem slogu, 

vzgajanje v IKT družbi, 

obvladovanje stresa, 

priprava zdravih obrokov, 

pomen gibanja, pogovori, izmenjava receptov za 

pripravo zdravih jedi, informiranje, usmerjanje 

ljudi k zdravemu načinu življenja. Delavnice 

potekajo vsako sredo v mesecu ob 10. uri. 

 

AKTIVNOSTI V JANUARJU: 
9. 1. 2019 – Skrivnosti naših možganov 

16. 1. 2019 – Vpliv barv na naše počutje I. 

23. 1. 2019 – Vpliv barv na naše počutje II.  

30. 1. 2019 – Napolnimo naše baterije s 

pozitivnimi mislimi 
 

 
Izvajanje počitniških aktivnosti za 
otroke in organizirano občasno varstvo 
otrok 
 

AKTIVNOSTI V FEBRUARJU: 

18. 2. 2019 – 22. 2. 2019 – Aktivne zimske 

počitnice za otroke  
  

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 

(igrišče in 

park ob 

velenjski 

promenadi) in v notranjih prostorih Centra v 

moderno opremljenih učilnicah z raznimi igrami, 

igrali in IKT opremo. Vso dogajanje prilagajamo 

vremenskih razmeram.  

 

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. 

 

 

 

Program naših aktivnosti redno 

objavljamo na spletni strani 

www.drustvo-novus.com,  na 

Facebooku (Drustvo NOVUS) in v Koledarju 

prireditev Mestne občine Velenje.  

 

 

 

 

 

 

 

Z veseljem vas pričakujemo!

http://www.drustvo-novus.com/
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SAVINJA, ZAVOD ZA RAZVOJ PODEŽELJA IN 

TURIZMA 

 

 
 

 

 

 
 

 

Tamara DANIJEL  

 

 

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). Poleg teh dveh pa so 

za nekatere slovenske LAS-e 

na voljo tudi sredstva iz 

Evropskega sklada za 

pomorstvo in ribištvo.  

 

V letu 2018 je LAS Zgornje 

Savinjske in Šaleške doline 

izvedel precej aktivnosti za 

pripravo, prijavo in potrditev 

operacij, ki se že ali pa se 

bodo izvajale na območju. 

Tekom leta smo dobili 

odločbe ali pogodbe o 

potrditvi operacij, prijavljenih 

in potrjenih na 1. Javnem  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pozivu LAS ZSŠD, ki je bil 

objavljen v letu 2017. Vse te 

operacije so že v izvajanju. V 

letu 2018 pa smo objavili 2. 

Javni poziv LAS Zgornje 

Savinjske in Šaleške doline za 

podukrep 19.2 Podpora za 

izvajanje operacij v okviru 

strategije lokalnega razvoja, ki 

ga vodi skupnost za EKSRP 

in ESRR.  

 

 

 

 

Skupaj je bilo prejetih 14 vlog, 

od tega za sofinanciranje iz 

sklada EKSRP 8 vlog, za 

sofinanciranje iz sklada ESRR 

pa šest vlog. Potrjene  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

operacije je vodilni partner 

LAS poslal v potrditev 

pristojnim organom, to je 

Agencija RS za kmetijske trge 

in razvoj podeželja za sklad 

EKSRP in Ministrstvu za 

gospodarski razvoj in 

tehnologijo za sklad ESRR. 

Nekaj odločb o potrditvi le-

teh operacije smo že prejeli, 

preostale pa so v postopku 

odobritve. Preko instrumenta 

CLLD je LAS-om ponujena 

tudi možnost črpanja dodatnih 

sredstev iz Podukrepa  19.3 

Priprava in izvajanje 

dejavnosti sodelovanja 

lokalne akcijske skupine.  

 

Tekom leta 2018 smo izvajali 

štiri operacije sodelovanja, ki 

so bile prijavljene in potrjene 

v letu 2017. Obenem pa smo 

leta 2018 prijavili še štiri 

operacije sodelovanja na 

razpisa Ministrstva za 

kmetijstvo, gozdarstvo in 

prehrano. Od tega smo dobili 

LAS ZGORNJE SAVINJSKE IN ŠALEŠKE DOLINE V 

LETU 2018 
 

      
 

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja                                              Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska 

Evropa investira v podeželje                                                                        unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj 
 

Slika: Predstavitev 2. Javnega 

poziva LAS Zgornje Savinjske in 

Šaleške doline, februar 2018. 
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eno operacijo, z naslovom 

Interaktivni turizem za vse, 

potrjeno, eno zavrnjeno, za 

dve pa še čakamo potrditev s 

strani pristojnega organa.  

 

Operacija sodelovanja 

Integralni turistični produkt 

zeliščarske dediščine se izvaja 

v vseh desetih občinah 

Zgornje Savinjske in Šaleške 

doline. Oktobra 2018 je bila 

končana 1. faza operacije, 

tekom katere je bilo izvedeno 

izobraževanje za pridobitev 

NPK zeliščar pridelovalec, 

certificiranje zelišč (ajda in 

pehtran), pripravljene so bile 

zeliščne zgodbe, zasnova 

turističnega produkta 

zeliščarstva, zeliščni meni, ter 

Festival zelišč Zgornje 

Savinjske in Šaleške doline, ki 

je potekal od 15. do 23. junija 

2018. Z novembrom 2018 se 

je pričela izvajati 2. faza 

operacije, tekom katere bo 

dokončno vzpostavljena 

mreža zeliščarjev, posnet bo 

promocijski film, organiziran 

in izveden pa bo tudi 2. 

Festival zelišč Zgornje 

Savinjske in Šaleške doline, ki 

bo potekal od 15. do 22. junija 

2018. 

 

 

 
 

V letu 2018 se je izvajala tudi 

operacija sodelovanja z 

naslovom Vodne zgodbe 

Kamniško Savinjskih Alp, in 

sicer na območju občin 

Solčava, Luče in Ljubno. 

Operacija je ravno v zaključni 

fazi. V sklopu operacije je bila 

izvedena analiza izbranih 

vodnih virov, v vsaki občini 

po deset, pripravljene so bile 

krovna in podporne zgodbe, 

ter trije festivali pitne vode.  

 

V letošnjem letu se je izvajala 

tudi operacija sodelovanja 

Festival domačih okusov in 

tradicije, v občinah Rečica ob 

Savinji in Šmartno ob 

Paki, katere namen je 

povezati tradicionalne 

prireditve v skupen 

festival, ne samo iz 

našega območja, 

ampak tudi iz 

Notranjske. Preko te 

operacije, ki se bo 

zaključila v januarju 

2019 je bil kupljen 

prireditveni šotor in  

 

 

 

ozvočenje, izvedene so bile 

kulinarične delavnice, 

prireditvi Lenartov sejem in 

Vesela Martinova sobota, 

oblikovana in natisnjena je 

bila slikanica, ki na otrokom 

prijazen način predstavlja 

Zgornje Savinjsko in Šaleško 

dolino. V izdelavi pa je še 

mreža ponudnikov 

tradicionalnih obrti in jedi.  

 

Zadnja operacija sodelovanja, 

ki se je izvajala v iztekajočem 

se letu pa je Novi izzivi 

slovenske drobnice, ki 

vključuje vse občine Zgornje 

Savinjske doline. V 1. fazi, ki 

se je zaključila z mesecem 

novembrom je bila 

pripravljena analiza stanja in 

potencialov na področju 

drobnice skupaj z načrtom 

razvoja, izvedeno je bilo 

izobraževanje za rejce, in 

sicer praktičen prikaz strižbe 

in sortiranja volne. Kupljena 

pa je bila tudi premična 

oprema. Le-ta bo izkoriščena 

v 2. fazi operacije, ko bodo 

izvedeni tečaji in Slika: Festival zelišč Zgornje Savinjske in 

Šaleške doline, 15. – 23. junij 2018. 

 

Slika: Lenartov sejem na Rečici ob Savinji, 7.10.2018 
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MLADINSKI CENTER DRAVINJSKE DOLINE 

izobraževalni moduli za 

obdelavo volne, preko katerih 

bo nastal tudi turističen 

spominek. Izvedene bodo tudi 

kulinarične delavnice na temo 

priprave jedi iz drobnice, 

pripravljeno bo promocijsko 

gradivo z recepti jedi, ter 

organizacija in sodelovanje 

pri celodnevnem Festivalu 

Bicka. 

 

Leto 2018 je bilo za LAS 

 

 

 

 

 

 

 

Š. P., K. K. 

 

Mladinski center Dravinjske 

doline (MCDD) je od leta 

2009 razvijal in izvajal projekt 

Mladi odločevalci, ki 

omogoča interaktiven pristop 

k spoznavanju demokratičnih 

odločevalskih procesov. V 

letu 2018 je dal dovoljenje za 

izvajanje projekta 

Mladinskemu svetu Občine 

Slovenske Konjice (MSOSK), 

ki je projekt prijavil na razpis 

Mladinskega sveta Slovenije v 

sklopu nacionalne kampanje 

Partycipiraj, ki spodbuja 

aktivno državljanstvo mladih. 

Zgornje Savinjske in Šaleške 

doline zelo pestro, saj so se 

začele izvajati številne 

operacije in aktivnosti, del 

katerih so tudi društva 

Zgornje Savinjske in Šaleške 

doline. V prihajajočem letu se 

bo sodelovanje z njimi še 

okrepilo, zaradi že 

načrtovanih aktivnosti in 

operacij, ki so že v postopku 

potrjevanja pri pristojnih 

organih.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V mesecih od septembra do 

začetka novembra 2018 je 

MSOSK pod mentorstvom 

MCDD izvajal projekt Mladi 

odločevalci. Koordinirala ga 

je članica Kluba študentov 

Dravinjske doline, Špela 

Pučnik. Glavni namen 

projekta je bil, da mladi v 

Slovenskih Konjicah spoznajo 

delovanje in odločevalske 

procese na evropski, 

nacionalni in lokalni ravni, s 

poudarkom na delovanju 

Občine Slovenske Konjice.  

 

 
 

 

Za prihajajoče leto 2019 si 

želimo večjega sodelovanja 

med lokalnim prebivalstvom, 

občinami in institucijami, saj 

bo le takšno vedenje 

doprineslo k razvoju 

celotnega SAŠA območja. 

 

Vsem občanom in občankam 

želimo lepe praznike! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Slika: Mladi odločevalci 

 

Mladi so z udeležbo v 

projektu dobili možnost, da so 

se sami aktivno preizkusili pri 

odločanju v okvirjih 

demokratičnih načel in 

M L A D I     O D L O Č E V A L C I 

Prostor poln kreativnosti, izkušenj, 
sodelovanja in mladih, prostor primeren za 

vse... 
Tukaj smo že več kot ducat let in še vedno 

delujemo z mladimi za mlade. 
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mehanizmov, ki potekajo v 

lokalni skupnosti. S tem so 

dobili spodbudo, da bodo tudi 

v prihodnosti odločeni in 

zavedni, da so tudi oni tisti, ki 

lahko prispevajo k 

spremembam in razvoju. 

 

 

MSOSK je v okviru projekta 

izvedel različne aktivnosti. 

Mladim so delo občinskih 

odborov predstavili 

predsedniki različnih odborov, 

nato pa so se udeležili seje 

občinskega sveta Občine 

Slovenske Konjice in tako 

pobližje spoznali mehanizme 

odločanja. Mladi odločevalci 

so dobili priložnost z 

izobraževalnim obiskom na 

delovnem mestu spoznati tudi 

delovanje Občine Slovenske 

Konjice. Najprej jih je sprejel 

takratni župan, Miran 

Gorinšek, ki je predstavil 

delovanje in strukturo 

občinskih teles, nato pa so se 

mladi po skupinah porazdelili 

po oddelkih na Občini, kjer so 

jim zaposlene osebe 

predstavile svojo funkcijo in 

področje dela. Prav tako so se 

udeležili posvetovalnega 

srečanja v okviru 

vseslovenske akcije »Šola za 

župane« s kandidati in 

kandidatkami za lokalne 

volitve iz celotne savinjske 

regije. Mladi so s kandidati in 

kandidatko razpravljali o 

kulturi mladih, aktivni 

participaciji, zaposlovanju in 

socialnem vključevanju 

ranljivih skupin.  

 

Slika: Šola za župane 1 

Slika: Šola za župane 2 

 

Na spletni strani MSOSK je 

tri tedne pred lokalnimi 

volitvami 2018 potekal tudi 

''spletni posvet'' z županskimi 

kandidati, kjer so mladi preko 

interneta lahko postavili 

kakršnokoli vprašanje, 

županski kandidati pa so jim 

odgovarjali.  

 

V zaključni fazi projekta je 

bila izvedena še delavnica o 

demokraciji in simulacija seje 

občinskega sveta, kjer so 

mladi uporabili vso znanje in 

izkušnje, ki so jih pridobili 

skozi celoten projekt. Na 

simulaciji, ki so se je udeležili 

tudi županski kandidati iz 

občine Slovenske Konjice, so 

mladi predstavili izzive, s 

katerimi se srečujejo in skupaj 

poiskali rešitve in smernice na 

področju mladine v 

Slovenskih Konjicah. Zadnja 

projektna aktivnost je bila 

živa info točka na Gimnaziji 

Slovenske Konjice, v okviru 

katere so mladi odločevalci 

sovrstnike in sovrstnice 

spodbujali k udeležbi na 

volitvah.  

Slika: Simulacija seje. 

 

Projekt kot celota je imel zelo 

pozitiven vpliv, tako na 

odločevalce, kot tudi na mlade, 

ki se zdaj še bolj zavedajo 

pomena aktivnega 

vključevanja in orodij, ki jih 

imajo na voljo, da lahko v 

lokalni skupnosti zastopajo in 

tudi uresničujejo svoje 

interese. (Š. P., K. K.)  

Slika: Seja Občinskega sveta 

 

 

 

 
 

Slika: Infotočka Mladi odločevalci 
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Trg mladosti 6, 

3320 VELENJE 

 

www.drustvo-novus.com 

facebook.com/soc.aktivacija 

 

»Razvoj in izvajanje dolgih 

programov socialne 

aktivacije ter 

opolnomočenje oseb za lažji 

vstop na trg dela« 

 

 

Društvo NOVUS deluje z 

namenom razvijanja 

človeških virov in socialnih 

programov. 

 

Izvajamo različna 

izobraževanja, delavnice in 

svetovanja. 

 

V letu 2017 smo pričeli z 

izvajanjem enega izmed 

pilotskih projektov, 

namenjenega vključevanju 

najranljivejših skupin oseb, 

brezposelnih, prijavljenih na 

ZRSZ, prejemnikov denarne 

socialne pomoči in mlajših od 

49 let. Namen projekta je 

razviti 2 (dva) programa, ki 

bosta z vključenostjo različnih 

akterjev in celostnim 

pristopom vplivala na 

ponovno socialno aktivacijo 

oseb iz ciljne skupine na  

 

 

 

območju regijske enote 

Velenja, Mozirja in Žalca. 

Program je namenjen dvigu 

socialnih in zaposlitvenih 

kompetenc pri dolgotrajnih 

prejemnikih denarne socialne 

pomoči. 

 

Konec meseca septembra 

2018 smo zaključili s prvo 

izvedbo dolgega programa 

socialne aktivacije. Tokrat se 

vam predstavljamo s pesmijo 

udeleženke AT, ki opisuje 

dogajanje, doživljanje in 

prigode v programu. 

 

KDO SMO MI? 

Lani novembra smo pogodbe 

podpisali, 

polni pričakovanj na novo pot 

se podali. 

Čeprav programa nismo 

poznali, 

smo se vseeno odločili zanj, 

z željo po pridobitvi novih 

izkušenj, poznanstev in znanj. 

 

Že na začetku smo spoznali, 

da pot, polno izzivov, smo 

ubrali 

in pogosto se spraševali, 

zakaj in kako ravno mi skupaj 

smo pristali. 

 

Skupina 23-ih različnih ljudi, 

različnih starosti, iz različnih 

krajev, 

vsak s svojimi skrbmi. 

Včasih smo se počutili, 

kot da v reality smo prišli, le 

da kamera, upajmo, ujela nas 

ni. 

 

 

 

 

A kaj kmalu smo dognali, 

da je prav, da smo se spoznali, 

saj v teh 11-ih mesecih pri nas, 

zaradi različnih vsebin in 

naših osebnosti nikoli ni bilo 

mesta za dolgčas. 

 

Spoznali smo, da poleg tega, 

da ob petkih vsi prejemamo 

denar, 

vendar imamo še eno skupno 

stvar, 

vsak izmed nas k istemu cilju 

teži, 

vsak v skupini zaposlitve si 

želi. 

 

 
 

Nekateri so se izključili iz 

programa, 

ker so že dosegli ta cilj, 

nas 13 borcev pa je z roko v 

roki prehodilo teh nekaj milj. 

 

In danes smo tukaj, ponosni 

nase 

in mislim, da lahko pove vsak 

zase, 

SOCIALNA AKTIVACIJA 
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da mu ni žal, 

da na to pot se je podal, 

saj smo s programom vsi 

veliko pridobili, 

osebno zrastli, se marsičesa 

naučili, 

nanizali nove izkušnje, 

v vseh pogledih napredovali, 

se naučili sobivati, 

veliko novih ljudi spoznali, 

poleg tega pa si priskrbeli 

neprecenljive spomine 

in spletli prijateljske, 

nekateri tudi globlje vezi. 

 

Zato danes v stilu velike 

družine 

na vprašanje »Kdo smo?« s 

strani ljudi, 

ki še niso slišali za nas, 

lahko strumno in v en glas 

ponosno rečemo vsi: 

»Neutrudni borci, ASI - to 

smo mi!« 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V začetku meseca septembra 

2018 smo začeli z drugo 

izvedbo dolgega programa 

socialne aktivacije, s katero že 

pišemo nove zgodbe. 

 

Aktivnosti v programu 

V programu stremimo k 

vsebinam, ki posameznika 

opolnomočijo k uspešnejšemu 

vključevanju v okolje, 

razvijanju socialnih veščin, 

mreženja in celostne 

aktivacije. 

 

Vsebine se nanašajo na 

področje zdravstva, 

kulturnega udejstvovanja, 

varnosti v prometu, notranje 

preobrazbe, kariernega izziva, 

spoznavanja mineralov in 

računalniškega 

opismenjevanja, podjetništva, 

pa tudi uporabnosti ponovne 

uporabe materialov preko 

lokalnega okolja. 

 

 

»S socialno aktivacijo do 

zmanjšanja diskriminiranosti 

in socialne izključenosti.« 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

Trudimo se, da so aktivnosti v 

programu skrbno načrtovane, 

zanimive, poučne, doživete, z 

dodano vrednostjo, s ciljem 

opolnomočenja slehernega 

posameznika. 

 

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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Slika: Otvoritev razstave v Vili Mayer, 03.04.2018. 

 

 

 

 

 
 

Univerza za III. življenjsko 

obdobje Velenje , ki je v tem 

letu razpisala že 33. 

izobraževalni program in je 

druga po starosti in velikosti 
v sestavi slovenske mreže 

UTŽO, si 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 2017/2018 

se je 585 študentov – 

slušateljev  izobraževalo v 49 

krožkih, v katerih je 

poučevalo 33 kvalitetnih 

mentorjev. Svoje pridobljeno 

znanje in izkušnje so študentje 

predstavili  na okrog  60 

javnih kulturnih prireditvah, 

od katerih ima ena 

mednarodni značaj. Mentorji 

krožkov pravijo, da jih pri 

študentih univerze vedno 

znova preseneča njihova 

zavzetost za učenje, 

prilagodljivost, radovednost in 

pogum za nove izzive. Pri 

izobraževanju je zaznavna 

raziskovalna dejavnost, pa naj 

bo to izobraževanje ali 

kulturna dediščina. Vsako leto 

so prisotni novi pristopi pri 

načinu in vsebini 

izobraževalnih programov ter 

pri doseganju ciljev. Izvaja se 

evalvacija novo pridobljenega  

 

 

 

 

 

 

znanja, praviloma javno 

na visoki kakovostni 

ravni. Tako smo marca 

imeli dve razstavi v Vili 

Bianca:  

 

 

 likovno razstavo 

Mozaik ob 10 letnici 

delovanja krožka  

Perspektiva pod 

mentorstvom 

Danice Arzenšek in 

 

 

 klekljarsko razstavo 

Tečejo, tečejo nitke 

… ob 20 letnici 

delovanja 4 krožkov 

pod mentorstvom 

Tilke Kompare.  
 

 

Aprila so v Vili 

Mayer v Šoštanju 

razstavljale klekljarice 

Erike Pajk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANDRAGOŠKO DRUŠTVO UNIVERZA ZA III. 

ŽIVLJENJSKO OBDOBJE 

Slika: Otvoritev razstave v Vili Binca, 

13.03.2018. 

 

Slika: Otvoritev razstave v Vili Binca, 

20.03.2018. 
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V preddverju knjižnice 

Velenje pa so člani krožka 

Obdelava digitalne 

fotografije pod mentorstvom 

prostovoljca Leopolda 

Kočevarja predstavili izdelke 

v programu Power Point in 

Movie Maker. Z nastopom 

Mateja Cvikla, mentorja 

krožka Joga skozi srce smo 

bili soorganizatorji  8. 

medgeneracijskega festivala, z 

veziljami Spominčice, pod 

mentorstvom Jožice 

Grobelnik smo bili deležni 

mavričnega spomladanskega 

festivala. Maja smo na 

velenjskem gradu izpeljali 

etnološko prireditev 

tradicionalno Jajčerijo in 

medgeneracijski kulturni 

projekt »Peričice smo me«. 

Godba veteranov UNI 3 je 

10 obletnico aktivnega 

delovanja proslavila z 

veličastnim koncertom v 

Glasbeni šoli FKK, Velenje 

15.maja. 

Z LU Velenje smo sodelovali  

v tednu vseživljenjskega 

učenja  ter na Titovem trgu 

pekli palačinke in s tem 

privabljali radovedneže k 

predstavitveni stojnici. 

Vokalna skupina Lastovke 

pod taktirko Tadeje Cigale, 

prof. in Citrarke Marjanke 

pod mentorstvom Irene Tepej 

so maja imele letni koncert v 

obliki javnih vaj v Vili Bianca. 

Junija so učenci treh krožkov 

(Godba, Citrarke, Klekljarice 

Erike Pajk) sodelovali na 

Međimurskem proštenju, na 

Kavčnikovi domačiji 

(Kresovanje) pa je Anica 

Podlesnik s pomočjo Janka 

Kališnika in pevk »Jesenski 

cvet« iz Zavodnj ponovila 

predstavitev »Peričice smo 

me«. V poletnem času so 

najbolj dejavni člani Godbe 

veteranov UNI 3, ki jih vodi 

Aljoša Pavlinc, prof. 

gostovali v Prekmurju, kjer so 

obhajali občinski praznik v 

Cankovem; sodelovali pri 

praznovanju 195 let Šinckove 

godbe v N. Mestu; obhajali so 

Metuljev dan v Topolšici; 

razveseljevali so varovance 

DVO Velenje in DEOS 

Zimzelen Topolšica; 

sodelovali na otvoritvi 

razstave »Nekoč so bile 

Preloge« v prenovljenem 

podhodu Pesje; igrali na 

srečanju borcev v Razborju;  

28. julija so nastopili na 

Festivalu godb veteranov v 

Ljutomeru; 25. avgusta so 

nastopali na Graški Gori in na 

otvoritvi 5. 

Medgeneracijskega srečanja 

gasilcev GZ Slovenije v 

Velenju; septembra so 

nastopili v Šmartnem ob Paki 

na praznovanju 20. obletnice 

konjeniškega društva ter v 

Galeriji na prostem na 

otvoritvi razstave «Naše ulice 

in ceste«. 

 

V septembru je UNI 3 Velenje 

Imela teden odprtih vrat od 

10 do 14, ki se je zaokrožil s 

konferenco »Soustvarjamo 

Univerzo za III. življenjsko 

obdobje«, kjer smo 19. 

septembra v Vili Bianca 

predstavili in delili bilten za 

študijsko leto 2018/2019 ter 

so mentorji novih krožkov na 

zanimiv način predstavili 

program izobraževanja: 

Lilijana Kadyrova Ruščina – 

začetni,  Rok Rakun 

Fotografski krožek, Vinko 

Mihelak Šaleška dolina, ali te 

poznam?, Gorazd Planko 

Brenkala, Tanja Lesničar 

Joga smeha, Ines Dobnik 

Varnost v prometu in Zala 

Tešanovič Naravoslovno 

ekološki krožek. 

 

V oktobru (20. in 21.) smo 

pod pokroviteljstvom Mestne 

občine Velenje pripravili in 

izvedli 5. mednarodni festival 

vezenja »Povšter«, na 

katerem so pod vodstvom 

mentorice Jožice Grobelnik 

sodelovale vse vezilje, članice 

krožka Spominčice.  

Na otvoritvi je nastopila 

Godba veteranov UNI 3. Le ta 

je tudi nastopila 25.10. na 

komemoraciji v Starem Trgu.  

 

Tekom študijskega leta od 

oktobra do maja organiziramo 

sredine večere na sedežu UNI 
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3. Tako smo 24. 10. 

občudovali Jesenski sprehod 

čez Kras, ki nam je skozi 

sliko in besedo ter pesmijo 

predstavil naš dolgoletni član 

UO, zadolžen za prireditve g. 

Ivo Likar.  

9. novembra so v DEOS 

Gornji Grad nastopile 

Lastovke,  Marjanke in 

kitarist Franjo Jurovič. Z 

navdušenjem in velikim 

veseljem jih poslušalo 76 

varovancev in nekaj 

zaposlenih. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Od 9. novembra naprej do 7. 

decembra potekajo v ZD 

Velenje 4 delavnice na temo 

»Podpora pri spoprijemanju 

s tesnobo«. Na teh se je 

udeležilo 10 članov. Ker je 

interesa veliko, bodo potekale 

4 delavnice v januarju-

februarju za drugo skupino 

prijavljenih članov. 

 

14. novembra pa je na UNI 3 

potekal zelo dobro obiskan 

sredin večer z prim. 

Zdenkom Kikcem, dr. med. 

špec. interne med., ki je 

predaval o malignih obolenjih 

prebavil. 

Teden dni kasneje, 21. 

novembra je v dvorani Centra 

Nova potekalo predavanje na 

temo »Kako čustva vplivajo 

na črevesje« in vadba joge 

pod mentorstvom Mateja 

Cvikla. 

 

 

 

 

 

 

 

12. decembra bomo na 

sredinem večeru z Barbaro 

Koren potovali po Šrilanki.   

 

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 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika: Kolaž slik nastopa 

glasbenih krožkov v DEOS Gornji 

Grad 09.11.2018. 
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TURISTIČNO DRUŠTVO TABOR – ŠT. JURIJ 
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Društvo Eksena je bilo 

ustanovljeno s človekoljubnim 

namenom nepridobitne 

promocije medsebojne 

strpnosti in sožitja med 

ljudmi. S tem je naše 

delovanje družbeno 

odgovorno ter usmerjeno v 

splošno javno dobro skozi 

zavzemanje za uresničevanje 

temeljnih človekovih in 

otrokovih pravic v 

vsakodnevnem življenju 

posameznika in družbe. 

 

V društvu verjamemo, da brez 

razvijanja strpnih 

medsebojnih odnosov ne 

moremo prosperirati in razviti 

vseh svojih potencialov tako 

na ravni posameznika, kot na 

ravni družbe. Brez strpnosti in 

medsebojnega spoštovanja ne 

more biti trajnega napredka in 

trajnostnega razvoja saj 

družba brez negovanja svojih 

odnosov njenim 

posameznikom ne more 

omogočiti zadovoljstva in 

kakovostnega življenja na 

vseh nivojih bivanja. 

 

»Strpnost ni samo cenjeno 

načelo, ampak je tudi nujnost 

za mir ter ekonomski in 

socialni napredek vseh ljudi« 

»V modernem svetu je 

strpnost bolj ključna kot kdaj 

koli prej. To je obdobje, 

zaznamovano z globalizacijo 

ekonomije in hitro rastočo  

 

 

mobilnostjo, komunikacijo, 

integracijo in soodvisnostjo, 

preseljevanjem in 

izpodrivanjem prebivalstva, 

urbanizacijo in 

spreminjajočimi se socialnimi 

vzorci. Ker je vsak del sveta 

zaznamovan z raznolikostjo, 

stopnjevanje nestrpnosti in 

konfliktov potencialno ogroža 

vsako območje. Ni omejeno 

na nobeno državo, ampak je 

globalna grožnja.« 

(Deklaracija o načelih 

strpnosti, UNESCO). 

 

Kot društvo smo povsem 

samostojna nevladna 

organizacija civilne družbe ter 

obenem neodvisni od 

državnih institucij, političnih 

ideologij, ekonomskih 

interesov, kapitala in religij. 

Delujemo v skladu z 

nepridobitnimi načeli skozi 

prostovoljno delo naših 

članov pri čemer zasledujemo 

visok etični nivo delovanja. 

 

Temeljna podlaga za 

delovanje društva so 

mednarodni dokumenti s 

področja človekovih pravic, 

predvsem Splošna deklaracija 

človekovih pravic, 

Deklaracija o otrokovih 

pravicah in Unescova 

Deklaracija o načelih 

strpnosti. 

 

PROJEKT STOP 

OBREKOVANJU 
Ta človekoljuben in 

nepridobiten projekt 

izvajamo v sodelovanju z  

 

 

Izobraževalnim centrom 

Eksena, s katerim širšo 

javnost ozaveščamo o 

problematiki obrekovanja, ki 

je v naši družbi po našem 

prepričanju nestrpnost št. 1. 

 

Dvigniti želimo zavedanje 

ljudi, da je obrekovanje oblika 

nestrpnosti, agresije in 

socialnega nasilja, ki ima 

resne in konkretne škodljive 

posledice tako za 

posameznika, kot za družbo. 

 

Obrekovanje je v sodobnem 

svetu interneta in spletnih 

družbenih omrežij v porastu 

ter predstavlja kršitev 

človekovih pravic, ki je 

premalo prepoznana in 

naslovljena. 

 

V okviru projekta smo leta 

2018 dali tudi pobudo za 

razglasitev svetovnega dneva 

stop obrekovanju.  

  

V podporo tej pobudi zbiramo 

tudi podpise za peticijo na 

spletni strani  

 

http://obrekovanje.si/ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Predsednik: dr. Nejc Jelen 

 

KONTAKT 
Društvo Eksena 

Cesta Leona Dobrotinška 2 

3230 Šentjur 

 

Telefon: 070 819 552 

E-pošta: info@drustvo-

eksena.si 

Spletna stran: www.drustvo-

eksena.si 

 

 

DRUŠTVO EKSENA 

http://obrekovanje.si/
mailto:info@drustvo-eksena.si
mailto:info@drustvo-eksena.si
http://www.drustvo-eksena.si/
http://www.drustvo-eksena.si/
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Zavod USPEŠEN.SI deluje z 

namenom opravljanja 

dejavnosti s področij socialne 

varnosti in izobraževanja. V 

okviru tega spodbuja razvoj 

človeških virov in socialnih 

programov, partnersko 

sodelovanje, povezovanje in 

združevanje nevladnih 

organizacij in drugih pravnih 

oseb, nudenje pomoči 

ranljivim skupinam 

prebivalstva, nevladnim 

organizacijam in drugim 

pravnim osebam v obliki 

izobraževanj, usposabljanj, 

svetovanj, mentorstev, 

strokovne podpore in drugih 

oblik pomoči. 

 

V okviru Zavoda 

USPEŠEN.SI se izvajajo 

glavne dejavnosti na področju 

 

 izobraževanja in 

 

 zaposlovanja. 

 

IZOBRAŽEVANJE 

Področje izobraževanja 

zajema izvajanje naslednjih 

dejavnosti: 

 

 Računalniško in 

digitalno 

opismenjevanje  - 

RDO 

 

Pri tem programu je glavni 

namen spodbuditi splošno 

računalniško pismenost med 

odraslimi, omogočiti vsem kar 

najbolje uporabljati osebni 

računalnik in ponuditi  

 

 

 

osnovno računalniško in 

digitalno usposabljanje 

(predstavitev in uporaba 

interneta, delo z elektronsko 

pošto, seznanitev z digitalnimi 

potrdili, e-komunikacija z 

državno upravo, osnove 

digitalne fotografije), ki bo 

omogočilo aktivno vlogo v 

informacijski družbi vsem, ne 

glede na starost ali doseženo 

izobrazbo. 

 

Glavni cilj programa je 

pospeševanje oz. izboljšanje 

komuniciranja v smeri 

računalniške in digitalne 

pismenosti. S katero bodo 

lahko udeleženci enakovredno 

komunicirali s širšim okoljem.  

 

Ciljna skupina: zaposleni, ki 

so nižje izobraženi (manj kot 

štiri letna srednja šola) in 

manj usposobljeni, s 

poudarkom na starejših od 45 

let. Poudarek bo na zaposlenih 

osebah, ki si želijo ob hitro 

razvijajočem se tehnološkem 

napredku pridobiti ali 

izboljšati računalniške in 

digitalne kompetence za 

potrebe poklicnega dela in 

vsakdanjega življenja. 

 

Trajanje programa: 50 ur.  

 

 

 

Udeležba v programu je 

brezplačna.  

 

 Računalniška 

pismenost za odrasle 

- RPO 

 

Gre za javno veljavni program, 

ki ga je razvil Andragoški 

center Republike Slovenije. 

Cilj programa je spodbuditi 

splošno računalniško 

pismenost med odraslimi, 

omogočiti vsem učinkovito 

uporabo osebnega računalnika, 

spoznati prednosti njegove 

uporabe ter ponuditi osnovno 

računalniško usposabljanje, 

ki bo omogočilo aktivno 

vlogo v informacijski družbi 

vsem, ne glede na starost ali 

doseženo izobrazbo. 

 

Ciljna skupina:  zaposleni, ki 

so nižje izobraženi (manj kot 

štiri letna srednja šola oziroma 

ISCED 1-2) in manj 

usposobljeni, s poudarkom na 

starejših od 45 let. 

 

Trajanje programa: 60 ur. 

 

Udeležba v programu je 

brezplačna.  
 

 Programi splošnega 

neformalnega 

izobraževanja 

odraslih - SNIO 

 

Namen programa je povečati 

funkcionalno pismenost 

udeležencev, jim približati in 

zagotoviti dostop do IKT ter 

ZAVOD USPEŠEN.SI 
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pospešiti uporabo znanj, 

spretnosti, veščin, znanj in 

navad za učinkovito in 

uspešno uporabo.  

 

Program SNIO temelji na 

dveh ravneh, ena obsega 

praktično uporabo Excela, 

druga pa praktično uporabo 

PowerPointa.  

 

Ciljna skupina:  zaposleni, s 

poudarkom na starejših od 45 

let. 

 

 Usposabljanje za 

življenjsko uspešnost 

- Beremo in pišemo 

skupaj (UŽU – BIPS) 

 

Gre za javno veljavni 

program, ki ga je razvil 

Andragoški center Republike 

Slovenije. Namenjen 

je staršem otrok v nižjih 

razredih osnovne šole (prvo 

triletje devetletke), ki želijo 

otrokom pomagati pri učenju.  

 

Cilj programa je razvijanje 

temeljnih spretnosti na ravni, 

ki ustreza potrebam staršev v 

vsakdanjem življenju in za 

pomoč otroku pri 

opismenjevanju, z nudenjem 

svetovanja, konzultacij in 

učne pomoči. 

 

Trajanje 

programa: Program 

družinske pismenosti traja 75 

ur.  

 

Udeležba v programu je 

brezplačna.  

 

 

 

Omenjene programe 

sofinancirata Ministrstvo za 

šolstvo in šport in Evropski 

socialni sklad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mestna občina Velenje v letu 

2018 sofinancira projekte 

mladih za dosego ciljev iz 

Lokalnega programa razvoja 

delovanja mladih v Mestni 

občini Velenje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

V sklopu tega se na sedežu 

Zavoda USPEŠEN.SI 
izvajata projekta: 

 

 Računalniški tečaj 

(Microsoft Office 

programi) 

 

Gre za spodbujanje uporabe 

računalniških orodij med 

mladimi (Microsoft Office), 

izboljšanje usposobljenosti za 

uporabo splošnih 

računalniških programov, 

samostojno in timsko 

reševanje nalog s področja 

IKT in razvijanje e – 

komunikacije. 

 

 

 
 Organizacija hitrih 

zmenkov iskalcev 

zaposlitve z 

delodajalci 

 

Delavnica se izvede v dveh 

srečanjih, in zajema pripravo 

na hitri zmenek z 

delodajalcem, napotke glede 

načina predstavitve in telesne 

govorice ter praktično izvedbo 

razgovora z delodajalcem in 

povratnih informacijah glede 

njihovega nastopa in potrebe 

po izboljšavah. 

 

Uporabniki projekta so mladi, 

ki se še izobražujejo, so 

brezposelni ali zaposleni, in 

tisti, kateri potrebujejo 

dodatna osnovna računalniška 

znanja za razvoj kariernega, 
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poklicnega in vsakdanjega 

življenja. 

 

Oba projekta se izvajata po 

terminskem načrtu, ki se 

prilagaja številu prijavljenih 

oseb.  

 

ZAPOSLOVANJE 

 

V okviru aktivnosti Učenje 

veščin vodenja kariere za 

uporabnike storitev za trg 

dela izvajamo kot izbrani 

koncesionar tudi delavnice 

vseživljenjske karierne 

orientacije ob sodelovanju z 

Ministrstvom za delo, družino, 

socialne zadeve in enake 

možnosti ter Zavodom RS za 

zaposlovanje, ki brezposelne 

osebe napotuje v tovrstne 

delavnice.  

 

Delavnice se izvajajo na 

različnih lokacijah, in sicer v 

Velenju, v Radljah ob Dravi, 

v Ravnah na Koroškem in v 

Nazarjah.  

 

Gre za 3 različne tipe 

delavnic, in sicer:  

 

 DELAVNICA TIPA 

C1 - KARIERA PO 

PETDESETEM 
 

Ciljna skupina za vključitev v 

delavnico Kariera po 

petdesetem so osebe, ki so 

starejše od 50 let. 

 

Namen delavnice je aktivacija 

udeležencev pri 

prepoznavanju svojih 

prednosti in pridobljenih 

kompetenc ter iskanje  

možnosti na trgu dela v okviru 

standardnih in alternativnih 

oblik zaposlovanja. 

 

 DELAVNICA TIPA 

C2 - UČINKOVIT 

NASTOP NA TRGU 

DELA 
 

Ciljna skupina so neposredno 

zaposljive osebe, pri katerih 

niso bile prepoznane večje 

ovire pri iskanju zaposlitve, 

vendar pa kljub temu še vedno 

potrebujejo dodatno pomoč 

pri ponovni integraciji na trg 

dela. 

 

Namen delavnice je še 

povečati učinkovitost nastopa 

udeležencev na trgu dela ter 

jih seznaniti z drugačnimi, 

sodobnejšimi načini iskanja 

zaposlitve, ki lahko 

pripomorejo bodisi k 

aktivnejšemu in bolj 

učinkovitemu iskanju 

zaposlitve, bodisi k drugim 

aktivnostim za graditev 

njihove karierne poti s ciljem 

zaposlitve. 

 

 DELAVNICA TIPA 

D - 

SVETOVALNICA 
 

Ciljna skupina so dolgotrajno 

brezposelne osebe, ki se v 

prvih dvanajstih mesecih po 

prijavi v evidenco 

brezposelnih oseb niso uspele 

zaposliti ter potrebujejo 

pomoč pri motiviranju in 

aktivaciji, podporo pri 

spreminjanju stališč, ki jih 

ovirajo pri aktivnem iskanju 

zaposlitve in pri 

premagovanju situacijskih 

ovir. 

 

Namen delavnice je 

udeležencem pomagati 

prepoznati svoj položaj na 

trgu dela, jih usposobiti za 

samostojno vodenje kariere in 

aktivno reševanje lastne 

brezposelnosti, jih ozavestiti o 

omejujočih prepričanjih in 

stališčih, ki jih imajo do 

iskanja zaposlitve, vključno s 

spreminjanjem le-teh, 

postaviti nove cilje in 

pridobiti manjkajoče veščine 

iskanja zaposlitve ter jim 

nuditi pomoč in podporo pri 

njihovih aktivnostih. 

 

 

 

 

 

 

 

V letu 2017 se je v delavnice 

pri nas vključilo 1055 

brezposelnih oseb. Največ je 

bilo vključenih oseb v 

delavnice tipa C2. 

 

Pri realizacijah zaposlitev 

brezposelnih oseb vključenih 
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v delavnico tipa C2, se 

Velenje uvršča celo na prvo 

mesto v Sloveniji, glede na 

primerjavo z ostalimi 

območnimi službami ZRSZ, z 

41 odstotno realizacijo 

zaposlitev (10 odstotnih točk 

nad slovenskim povprečjem). 

Tudi udeleženci so, glede na 

povratne informacije, z 

izvedbo delavnic zelo 

zadovoljni, zato tudi v 

prihodnje pričakujemo dober 

odziv iz njihove strani. 

 

 

 

Za kakršnekoli informacije v 

zvezi z aktivnostmi na 

področju izobraževanja in 

zaposlovanja ter možnostmi 

vključitve, nas lahko 

kontaktirate 

po elektronski pošti  

info@zavod-uspesen.si 

ali obiščete našo spletno stran 

http://www.zavod-uspesen.si. 

 

 

 

Z veseljem vas 

pričakujemo! 

 

 

Zavod 

USPEŠEN.SI 
 

Trg mladosti 6, 3320 

VELENJE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Mnenja udeležencev VKO delavnic (C1, C2 in 

D), ki so se dogajale na lokacijah Velenje, 

Nazarje, Ravne na Koroškem in Radlje ob 

Dravi: 

 

»Spoštovana moderatorka. Od te delavnice 

sem odnesla zelo veliko in upam, da najdem 

delo. Hvala za izčrpna predavanja in da ste 

nam prisluhnili.« 

  

»Na delavnici sem veliko novega izvedela in 

bom od sedaj naprej bolj natančna in 

pazljiva. Dala mi je veliko samozavesti in 

zagnanosti. Predavateljica je bila enkratna«. 

  

»Z delavnico sem zadovoljen. Naučil sem se 

mnogo koristnih stvari, vzdušje v skupini je 

bilo prijetno in osebje je bilo prijazno in 

pripravljeno pomagati.« 

  

»Delavnice sem se z veseljem udeleževala. 

Delo na posameznih primerih jim je dajalo 

posebno noto. Obravnava primerov mi je 

prinesla širše znanje na tem področju.« 

 

 

mailto:info@zavod-uspesen.si
http://www.zavod-uspesen.si/
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ZAHTEVA ZA NAMENITEV DELA DOHODNINE ZA DONACIJE 
 

Zavezanci za dohodnino, ne pozabite, da lahko prispevate do 0,5% dohodnine, odmerjene po Zakonu o 

dohodnini (ZDoh-2)4, tudi nevladnim organizacijam. Če želite to storiti, izpolnite poseben obrazec, ki se 

imenuje »Zahteva za namenitev dela dohodnine za donacije« in ga pošljite na svoj pristojni finančni 

urad. Donacija dohodnine se lahko nameni eni ali največ petim organizacijam. Posameznemu upravičencu, 

lahko torej namenimo 0,1 odstotka, 0,2 odstotka, 0,3 odstotka, 0,4 odstotka ali 0,5 odstotka dohodnine. 

Zahteva se upošteva za tisto leto, v katerem je bila poslana. Vložena zahteva velja za nedoločen čas, kar 

pomeni, da je ni treba vlagati vsako leto. 

 

Zahtevo dobite na tej povezavi:  

http://www.fu.gov.si/fileadmin/Internet/Davki_in_druge_dajatve/Podrocja/Dohodnina/Letna_odmera_doh

odnine/Obrazci/Zahteva_za_namenitev_dela_dohodnine_za_donacije.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

2006. Dostopno prek: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO4697 (7. december 2018). 

http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO4697
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO4697
http://www.fu.gov.si/fileadmin/Internet/Davki_in_druge_dajatve/Podrocja/Dohodnina/Letna_odmera_dohodnine/Obrazci/Zahteva_za_namenitev_dela_dohodnine_za_donacije.pdf
http://www.fu.gov.si/fileadmin/Internet/Davki_in_druge_dajatve/Podrocja/Dohodnina/Letna_odmera_dohodnine/Obrazci/Zahteva_za_namenitev_dela_dohodnine_za_donacije.pdf
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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 

 

Karmen Kukovič 

Tel: 051 308 500 

e-mail: karmen.mcdd@gmail.com 

spletna stran: www.mcdd.si 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


