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NAKLADA: 251 izvodov 

Velenje, september 2019 
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REGIONALNO STIČ ČE NOVUS 
 

Kjer se institucionalno okolje preplete z resnič  

 

 

rojekt »Regionalno stič če NVO savinjske regije NOVUS«, ki je financiran s strani Ministrstva za javno 

upravo in Evropske unije iz Evropskega socialnega sklada, se izteka h koncu. Od uspeha 

partnerja Mladinskega centra Dravinjske doline (MCDD) na javnem razpisu leta 2016 

 leta? Ja, tako je,  Očitno je res, kar pravijo  

 vse dobre stvari hitro minejo. Ampak brez skrbi. Konec  konec! Če velja, da so vsi cvetovi bodočnosti 

dimo.  doseči povezan, učinkovit, stabilen, 

profesionaliziran in zaupanja vreden nevladni sektor v savinjski regij  tako močno ponotranjili, 

Napeli smo vse moč  naprej delati z vami in za vas! In, ker 

verjamemo, da čni č

č  

 

 

 

Skriti potencial nevladnih organizacij 

 

 , dvajsetih letih delovanja MCDD 

skupnega izvajanja Regionalnega stič č ravno 

NVO tiste, ki imajo v sebi ogromno neodkritega potenciala, da se lahko hitro, jasno in glasno odzovejo na 

blaginji. Ker so načeloma neodvisne od č

pristen stik prebivalca z institucijami, kjer se odvija 'resnično' . 

 če bi 

svoj potencial odkrile in ga znale izkoristiti. tako na 

strokovnem kot tudi organizacijskem področju, da so se sposobne medsebojno in čez-sektorsko povezovati, da 

 

 

P 

V 
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č č

strokovnjakov, ki skrbi za celostno krepitev NVO od glave do pet. 

potem, 

prostore in zapro vrata za seboj, samostojno in suvereno odpro nova 

vrata ter pogumno zakorakajo na »nevladni trg« in novim zmagam 

naproti. 

 

Pri svojem delu vedno stremimo k trajnosti  

Ravno zaradi zavedanja o pomembnosti delovanja NVO na eni 

strani in poznavanju izzivov, s katerimi se NVO soočajo (kadrovska 

usposobljenost na različnih področ

finanč vizija usmerjena v 

doseganje povezanega, učinkovitega, stabilnega, 

profesionaliziranega in zaupanja vrednega nevladnega sektorja v 

savinjski regiji.  poslanstvo 

je usmerjeno v krepitev nevladnega sektorja v savinjski regiji do te 

mere, da se bodo NVO znale samostojno, suvereno in učinkovito 

povezanosti in solidarnosti. Z namenom uresničevanja vizije in 

poslanstva, sledimo naslednjim  ciljem: 

      preobrazba NVO savinjske regije v samostojne in 

profesionalizirane akterje, ki so sposobni prepoznati in se 

odzvati na potrebe v okolju, samozavestno zagovarjajo svoje 

interese, aktivno zasledujejo svoje cilje, se suvereno 

zagovarjajo pred regionalnimi, lokalnimi in nacionalnimi 

odločevalci, razvijajo kakovostne storitve, s katerimi 

sposobni čez-sektorsko povezovati in sklepati partnerstva za 

 

      vzpostaviti močno regionalno stič če, ki je v 

lokalnem/regionalnem/nacionalnem okolju prepoznano kot: 

- osrednja institucija za razvoj NVO sektorja v 

savinjski regiji in zagotavljanje storitev NVO s 

potencialom ter tudi ostalih, 

- 

lokalnih/regionalnih oblasti in drugih akterjev, 

J 

BESEDAH 

ustanovljeno kot Klub novih 

novo nastale podjetnike, jim pomagal 

pri ustanovitvi, jih usposabljal, skrbel 

za njihov organizacijski in strokovni 

razvoj, koordiniral njihov skupni 

nastop na trgu in jih tudi zastopal v 

odnosu do drugih akterjev v okolju.  

 

V letu 2005 se je delovanje zaradi 

čajoč

tudi na druga področja, in sicer na 

področ

socialnih programov oziroma 

zagotavljanje brezplačnih storitev za 

ranljive skupine prebivalstva (socialno 

zaposlene, brezposelne osebe, mlade, 

otrok itd.) je postalo eden glavnih 

 

 

V osemnajstih letih delovanja je 

lo bogate 

čju 

izvajanja projektov bodisi kot 

samostojni prijavitelj bodisi kot 

40 projektov, s katerimi prispeva k 

pravičnosti, socialne vključenosti in 

posledič

ranljivih ciljnih skupin.  

 

Skozi razne projekte pomaga socialno 

vključ -socialne 

procese, prispeva k vzpostavljanju 

ustreznih pogojev za razvoj novih 

programov, v sodelovanju z drugimi 

organizacijami v okolju razvija 

programe za ranljive skupine 

prebivalstva, izvaja učinkovite procese 

čenost 

javnosti, vzpostavlja sodelovanje in 

partnerske povezave z javnimi, 

nevladnimi in drugimi organizacijami 

na lokalni, nacionalni in mednarodni 

ravni, predvsem znotraj EU.  
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- koordinator čez-

; 

- center znanja za nevladni sektor v savinjski regiji; 

           uč ;  

           zagotoviti trajnost delovanja Regionalnega stič ča NOVUS in NVO sektorja savinjske regije. 

 

č četku leta 2016, ko smo izvedeli 

. Uspelo nam je nanizati kar nekaj rezultatov, na 

katere smo ponosni.  

 

 

NE HODIMO PO UTEČENI POTI. GREMO TJA, KJER NI POTI IN ZA 

ČAMO SLEDI 

 

č ča NOVUS 

 

 

 okviru projekta Regionalno stič če NOVUS se osredotočamo predvsem na krepitev nevladnega 

delovanja na področju sociale in mladine, in sicer predvsem s pomočjo razvoja ter nudenja kvalitetnih 

vsebin za ranljive skupine oseb, za njihovo aktivacijo (tudi na področju prostovoljskega udejstvovanja) in 

preprečevanje socialne izključenosti.  

 

četku projekta smo oblikovali Strategijo za krepitev vloge Regionalnega stič ča NOVUS kot 

akterja na področ Strategijo informiranja nevladnega sektorja h 

povezave. Po anketnih raziskavah sodeč, nismo okrepili zgolj vloge samega Regionalnega stič ča NOVUS, 

katerega prepoznavnost se je dvignila za kar 66%, ampak tudi pozitivno podobo o evropski kohezijski politiki 

in  za  nas najpomembneje  dosegli enega izmed glavnih namenov obstoja: dvigniti raven prepoznavnosti in 

č

. Ankete so pokazale, da je  po mnenju NVO  obstoj Regionalnega stič ča NOVUS 

bistven, zlasti ko gre za pomoč pri .  

 

Kot primer dobre prakse izvajanja aktivnosti Regionalnega stič ča NOVUS so nas prepoznali tako na 

Ministrstvu za javno upravo, kakor tudi na občinah in 

V 
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čujejo v izvajanje posameznih aktivnosti in 

jih podpirajo. 

 

 

čenja 2016  Prepoznavnost je 

pomembna, č

 

 

Tekom projekta smo vzpostavili celovit, 

sistem informiranja, s katerim NVO sektorju na učinkovit 

način nudimo podporo v obliki informacij na vseh področjih, 

v lokalnem in regionalnem okolju. Zastavili smo si cilj delovati 

kot informacijska točka po principu »Vse na enem mestu« in 

s tem vseskozi zagotavljati  za 

NVO pomembnih  področjih (novice, razpisi, pozivi, 

dogodki itd.). Pokazalo se je namreč, da je to ena izmed 

bistvenih členov v verigi do 

uspeha. Pravilno in pravočasno rokovanje z informacijami 

ima lahko odločilen vpliv na uspeh zlasti, ko gre za 

pravočasno in pravilno prijavo na javne razpise in 

pridobivanje finančnih sredstev. Rezultati anket so pokazali, 

da so kar 

praksi. Z namenom splesti  vezi z NVO sektorjem 

vseskozi izdajamo tudi periodično publikacijo (v tiskani in e-

obliki), v kateri sodelujejo različne NVO in se imajo na 

MCDD V NEKAJ BESEDAH 

 

 MCDD   je na 

lokalnem področju začel delovati kot notranja 

Dravinjske doline leta 1999. Od leta 2003 pa so 

zasebni zavod, ki aktivno deluje na področju 

mladine in kulture v Občini Slovenske Konjice. 

Do danes so v občini Slovenske Konjice postali 

največja mladinska in nevladna organizacija. 

 

Vizija zavoda je aktivacija mladih, spodbujanje 

spodbujanje mobilnosti mladih ter neformalno 

zagotavlja prostore za 

občini, glasbenim skupinam, pevskim zborom in 

ostalim organizacijam. 

 

Na lokalnem področju so zaznani kot 

pomemben akter, na nacionalni ravni dosegajo 

m č

mladinske organizacije. MCDD je glede na 

sofinanciranih sredstev za izvajanje programa 

mladinskega centra v letih 2018- čen 

na tretje mesto (od 64-ih) na nacionalni ravni, 

kar ga postavlja v vrh mladinskega dela v 

Sloveniji. 
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nač  javnosti in pomembnim financerjem, saj brezplačne izvode vedno dostavimo 

tudi na vsako izmed občin v savinjski regiji in na Ministrstvo za javno upravo in ostale organizacije. V času 

izvajanja projekta smo izdali ar , promovirali cca. 93 NVO in razdelili cca. 1600 

naklad.  

 

zasledujejo svoje cilje in se suvereno zagovarjajo pred regionalnimi, lokalnimi in nacionalnimi odločevalci, 

dajemo velik pomen poleg informiranja tudi področju  Izvedli smo č  

in usposabljanj na področjih, ki so se za NVO izkazala kot potrebna.  

 

I      Z      O      B      R      A           E      V      A      N      J      A  

PROJEKTNO NAČRTOVANJE 
 

 

ČENJE; 

 

NAČRTOVANJE FINANČNIH 

VIROV 

PRIJAVE NA RAZPISE 

 

RAZVIJANJE NOVIH 

STORITEV 

UPRAVLJANJE S Č

VIRI; 

 

SCHOOL OF CREATIVITY 

 

ČRPANJE EVROPSKIH 

NEPOVRATNIH SREDSTEV 

 

POVEČANJE KADROVSKIH 

ZMOGLJIVOSTI 

 

 
POVEČ

FINANČNIH VIROV 

RAČUNOVODTSVO 
FUNDRAISING 

 

SPLETNO KOMUNICIRANJE 

 

MARKETING VODENJE ORGANIZACIJE GDPR 

OSNOVE RAČUNOVODSTVA DAVČNE NOVOSTI 

PROCES STIKOV S 

STRANKAMI 

 

UČINKOVITO 

PREDSTAVLJANJE STORITEV RAČUNOVODSTVO 

ČNO 

POSLOVANJE 

 

Poleg tega smo vseskozi izvajali programe mentorstva in svetovanja za izbrane NVO s potencialom ter v sklopu 

servisne pisarne tudi za vse ostale, ki so potrebovali pomoč na različnih področjih. 
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področju kulture (september 

2017)  Usposabljanje je bilo 

namenjeno informiranju in 

usposabljanju za opolnomočeno 

vključevanje in vodenje 

področju lokalnih kulturnih 

politik ter spodbujanju čez-

sektorskih in med-področnih 

partnerstev pri naslavljanju 

sodobnih izzivov. 

 

 

 

 

 

 

 

Slika: G

kohezijsko? Dobre 

prakse črpanja 

kohezijskih sredstev v 

savinjski regiji (27. 2. 

2019). Na dogodku 

smo skupaj z 

različ

spregovorili o dobrih 

praksah črpanja 

kohezijskih sredstev v 

savinjski regiji. 

Prisotne so bile tako 

občine, predstavniki 

ostalih javnih 

institucij, nevladnih 

organizacij kot tudi 

prakse, se čez-sektorsko povezovali in prispevali h krepitvi kohezijskega dialoga. 
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Slika: Izzivi poslovnega modeliranja (november 2017)  Na tridnevno usposabljanju v Radencih smo nadgradili 

svoje znanje s področja poslovnega modeliranja.  

 

 

Slika: Delavnica Učinkovito 

proces stikov s pomembnimi strankami 

(oktober 2017)  predavatelj, g. Samo 

Zupanc iz organizacije Intelekt Maksimus, 

nam je predal veliko koristnega znanja, ki 

smo ga z veseljem unovčili pri delu. 
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Slika: Delavnica Učinkovita aktivacija NVO 

(marec 2018)  predavatelj, g. Samo Zupanc iz 

organizacije Intelekt Maksimus, ve 

zabavno s poučnim.  

Na področju organizacijskega in strokovnega 

razvoja ter na področ

celostno okrepili kar 11 NVO s potencialom: 

- 
Slovenije  Servis dela 

-  - čutja - 
 

-  -  - NETEK - Zavod VOZIM 

- 
 

- Slovenska filantropija  

 

- 
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V njihova lokalna okolja so se prenesle tudi nekatere dobre prakse (npr. Krog znanja, Erasmus+, projektno 

nač NVO s 

potencialom so cca. 2 

milijona evrov do leta 2019. 

 čjo socialno 

vključ odročju kulture in je s 1. 7. 2017 začelo izvajati 

operacijo KulNit čeli izvajati operacijo KulNote.  

 

Z izvedbo mentorstev in coachinga je teh 11 NVO s potencialom razvilo kar 8 novih storitev za njihove 

projektne pisarne in prvi prijavljen projekt Erasmus +, izvajanje delavnic za samopomoč, izdajanje publikacij, 
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vpis v sistem subvencionirane prehrane itd.), s čimer je bilo pridobljenih cca. 400.000 evrov podpore za 

izvajanje aktivnosti.  

 

V sklopu Regionalnega stič ča NOVUS smo spletli čnimi akterji. Organizirali 

posvetov, okroglih miz in drugih strokovnih dogodkov. Stalno se povezujemo tako 

z nevladnimi organizacijami, regionalnimi stič č

razvojnimi agencijami kot tudi z občinami, ministrstvi, gospodarstvom, javnimi zavodi in ostalimi 

javnimi institucijami in organizacijami. Velik pomen dajemo čez-sektorskemu povezovanju, saj 

č čju 

vanja, socialnih storitev ipd.  

 

Slika: Strokovna ekskurzija 

Velenje - Kozjansko z 

Regionalnim stič čem NVO 

Planota (maj 2017)  z 

namenom prenosa dobrih 

praks smo za Regionalno 

stič če NVO Planota 

organizirali strokovno 

ekskurzijo. Najprej smo se 

ustavili v Mladinskem centru 

Velenje, kjer so nam 

predstavili delo Mladinskega 

centra Velenje ter projekt 

"Udarnik". Nato smo obiskali 

NTEGRA ter se 

poučili o aktivnostih 

brezdomnih in ostalih 

dejavnos Da pa nismo ostali lačni, so nas v Zapo NTEGRA, 

pogostili z odličnim kosilom. 

 

 

č

regi

pristopa), znotraj katerih je bilo izvedenih več kot 30 dogodkov in pridobljenih več kot 2 milijona EUR 

sredstev za izvajanje njihovih aktivnosti. 
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Slika: Vključeni v Partnerstvo 

za razvoj č

regije (19. 4. 2018)  Namen 

partnerstva je razviti sistem 

razvoja č

delodajalcem zagotavljal 

usposobljene in kompetentne 

kadre glede na njihove sedanje 

in prihodnje potrebe. 

Verjamemo, da bomo s 

partnerji uspeli oblikovati 

razvojne programe, in s tem 

čjim 

zahtevam po ustreznih kadrih 

 

 

Slika: Regijski posvet "Javno-zasebno 

partnerstvo - ključ do uspeha" (junij 2016)  

 

strokovnih, teoretičnih in praktičnih 

podlag za oblikovanje učinkovitih javno 

zasebnih partnerstev ter posledično 

povečanje vloge nevladnih organizacij pri 

izvajanju javnih storitev. Posveta so se 

skupnosti, javnih institucij in nevladnih 

organizacij. 
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 Slika: Savinjsko-

gospodarska zbornica 

 je v torek, 28. 

marca 2017, 

organizirala razvojno 

konferenco regijskega 

gospodarstva, ki je bila 

tokrat posvečena 

digitalizaciji. Podporo 

smo izkazali tudi mi, 

kjer je dr. Selma 

Filipančič Jenko skupaj 

z drugimi predstavniki 

gospodarstva, lokalnih 

čku dogodka podpisala podporo Slovenski 

digitalni koaliciji  digitalna.si, ki predstavlja usklajevalni, koordinativni in posvetovalni forum enakopravnih 

č

poslovanja, e- čin, e-vključenosti, kibernetske varnosti, interneta in po potrebi tudi na drugih razvojnih 

področjih dig činkov pri skupnih in komplementarnih projektih 

digitalizacije bo le-ta potekala usklajeno, hitreje in uč

vključenosti v  
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  Slika: Regijski obisk 

vlade (19.5.2017)  

Srečanje takratnega 

ministra za javno 

upravo, Borisa 

Koprivnikarja,  ter 

regije s predstavniki 

Regionalnega stič ča 

NOVUS. 

 

 

 

 

 

 

 

Slika: Strokovni 

dogodek: Temeljne 

kompetence zaposlenih 

(junij 2017)  

smo se strokovnega 

dogodka Ljudske 

univerze Velenje z 

naslovom Temeljne 

kompetence zaposlenih, 

ki je potekal v Vili 

Bianci. Cilj dogodka je 

bil v obliki videa 

sporočiti politiki in 

stroki, katere temeljne 

kompetence/znanja 

delodajalci različnih 

sektorjev pričakujejo od 

svojih zaposlenih, da 

čevali 

cilje podjetja. 
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letna konferenca DKRO 

(november 2017)   

smo se 15. letne konference 

z okoljem (DKRO), kjer smo se 

intenzivno posvečali temi 

govorniki na konferenci smo se 

NOVUS in Regionalnega 

stič ča NOVUS podrobneje 

osredotočili na "Izzive in 

potenciale NVO pri prehodu v 

 

 

 

 

Pomembno smo prispevali tudi 

k večji vlogi NVO pri oblikovanju lokalnih/regionalnih politik, podali smo kar 8 pobud za spremembe, od 

a sprejeta v tem mesecu: 

- podan in sprejet predlog za spremembo razpisnih pogojev v obč čnika o 

Financiranju nevladnih organizacij na lokalni ravni; 

- podan in sprejet predlog Odloka o mladini v občini Slovenske Konjice; 

- podani in sprejeti predlogi projektov NVO na področju mladine v strategiji razvoja Obč

 

- podan in sprejet predlog spremembe prorač

postavke - adinskih programov in projektov  na dve, in sicer na 

Sofinanciranje dejavnosti mladih in za mlade ter na Sofinanciranje dejavnosti mladinskega centra; 

- podan in sprejet Lokalni program za mladino v občini Slovenske Konjice; 

- pridobitev certifikata Mladim prijazna občina Slovenske Konjice; 

- Lokalni program za mladino v občini Zreče (predviden sprejem septembra 2019). 

 

Sodelovali smo tudi pri pripravi predlogov za oblikovanje regionalnih razvojnih programov ter strategij razvoja 

ogojev za delovanje NVO v regiji smo spodbudili in 

koordinirali 11 skupnih akcij, katerih rezultati so neposredno ali posredno vplivali na večjo prepoznavnost, 

ritev za 

posamezne ranljive skupine prebivalstva. 
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 uvedba e-razpisa v MO Velenje in vključ čila in vrednotenja prostovoljnega dela v 

obč  

 vključitev vsebin razvoja mladinskega področja in mladinskih projektov v občini  

vključitev mladinskih projektov v Strategijo razvoja Obč  

 čini Slovenske Konjice  sprejem 

Odloka o mladini v Občini Slovenske Konjice; 

 skupna akcija promocije NVO sektorja in povezovanja med NVO lokalnimi prebivalci, lokalno skupnostjo 

idr.  Zasaditev sadnega drevoreda; 

  

 Partycipiraj  projekt Mladi odločevalci; 

 čini LAS Od Pohorja do Bohorja, izvolitev v Nadzorni svet LAS; 

 skupna prireditev 4 občin, NVO s potencialom (Zavod Vozim) in ostalih NVO s področja preventive in 

č; 

 izvedba akcije »Nisem ovca. Volim« v č  

 Organizacija posveta »Javno-zasebno partnerstvo  ključ do uspeha«; 

 Aktivno sodelovanje v pripravi Nač  2021 v Slovenskih Konjicah; 

 predstavitev Mladih odločevalcev na nacionalni konferenci CNVOS in SOS  »S skupnimi močmi razvijamo 

občino«; 
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Slike: Nevladni sadni drevored (24. 11. 2017)  či, zavihali rokave, v roke vzeli 

lopate in pri Rdeči dvorani Velenje zasadili Nevladni sadni drevored. Osnovni namen projekta je bila krepitev 

nevladnih organizacij v okolju, spodbujanje sodelovanja med sektorji in posledično zadovoljevanje potreb 

ečat, ki nas bo vedno opominjal, da smo nevladne organizacije 

pomemben č čat 

- ivljenjsko obdobje Velenje; 

 če za brezdomne osebe 

- č
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Fundacija Sadni gozd; 8) Medobčinska zveza prijateljev mladine Velenje; 9) Mladinski center Dravinjske doline 
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Slike  Velenje (1. oktober 2018)    1. 

oktobra 2018 v Velenju in 5. oktobra 2018 v Slovenskih Konjicah 

dan. V Velenju je 

predstavniki nevladnih organizacij v regiji kakor tudi predstavniki drugih organizacij in ostala zainteresirana 

čine Velenje, Občine Nazarje, 

Občine Ljubno ob Savinji, Obč čine Tabor in Občine Rečica ob Savinji. Na dogodku 

smo se osredotočili na teme mladine, prostovoljstva in kulture oziroma medkulturnega dialoga. Svoje primere 

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. 

 

 

 



 

 

 

21 

 

Skozi celotno obdobje izvajanja smo nenehno razvijali nove storitve, ki jih nudimo NVO in drugim 

pomoč pri razvoju, izvajanju in krepitvi NVO sektorja v okolju. 

 

1. Organizacija posvetov 

2. usposabljanj 

3. Informiranje 

4.  

5.  

6. Servisna podpora 

7. Mentorstvo 

8. Organizacija usposabljanj 

9. Organizacija individualnih svetovanj 

10. Svetovanje in nudenje pomoči pri pripravi razpisov 

11. Nudenje NVO brezplačne uporabe prostora 

12. Nudenje pomoči in podpore pri pripravi letnih poročil NVO 

13. čnega mehanizma Erasmus+ 

14. Izdajanje publikacije 

15. Oblikovanje in ponujanje baze potencialnih partnerskih organizacij 

16. Servisna podpora pri nudenju podpore NVO in izvajanju storitev na območju zgornje savinjske 

regije v dislocirani pisarni 

17. Prostovoljstvo   

18. čju uporabe informacijskega sistema eMA 

19. Izvajanje kadrovske dejavnosti 

 

 

Na mladih svet stoji? Kje stojijo mladi? Z nami na bolj trdnih tleh! 

 

V tesnem sodelovanju z MCDD  strokovnjak na področju mladih, smo nanizali nekaj izjemnih 

rezultatov na področju mladine. Namreč, prvič v zgodovini občine Slovenske Konjice je bil sprejet Odlok 

o mladini v občini Slovenske Konjice, Lokalni program za mladino v občini Slovenske Konjice in 

pridobljen certifikat Mladim prijazna občina, kar so podlage za trajnostni razvoj mladinskega polja v občini 

Slovenske Konjice. Dobra praksa aktivnosti/programa Mladi odločevalci  na 

Mladinski svet Obč smo nato prenesli čino Zreče, 

kjer nam je uspelo, da bo predvidoma v septembru 2019 prvič v zgodovini občine Zreče sprejet lokalni program 

za mladino.  
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V lokalnem okolju MCDD smo skupaj z občinsko upravo Občine Slovenske Konjice in aktivnimi mladimi 

pripravili Odlok o mladini v občini Slovenske Konjice, ki je stopil v veljavo z oktobrom 2017. Odlok ureja 

čini, opredeljuje strukturo in podporno okolje mladinskega sektorja, 

zagotavlja pogoje za sodelovanje mladih pri odloč ter opredeljuje 

občini.  

 

Slika: čne procese v sklopu aktivnosti Mladi odločevalci. 

Odloku o mladini je v Lokalnega programa za mladino v občini Slovenske Konjice 

za obdobje 2018-2022, poimenovan #mladivkonjicah. 

 

Ta predstavlja temeljni programski dokument in v skladu z Odlokom opredeljuje prednostne naloge in ukrepe 

občine za uresničevanje javnega interesa v mladinskem sektorju na ravni lokalne skupnosti. Zajema devet 

Cilji so naslednji:  

1. zagotavljanje pogojev za delovanje organizacij v mladinskem sektorju, 

2. pogojev za prostoč -  

3. razvoj mladinskega turizma, 

4.  

5. bivanjske razmere mladih, 

6. okrepitev kompetenc in znanj mladih, 

7.  

8. časa, 
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9. krepitev mednarodne mobilnost mladih. 

 

Slika čini Slovenske Konjice.  

 

Odmevna je bila tudi skupna akcija    ki smo jo izvedli v dveh delih. Prvi del se je odvil v 

Velenju, drugi pa v Slovenskih Konjicah  se je izvajala v času lokalnih volitev 2018. V okviru te 

sm č ati in kandidatkami 

ter kandidati različnih list iz savinjske regije. 

 

Na srečanju smo s kandidati in kandidatko lokalnih volitev mladi iz Gimnazije Slovenske Konjice, Kluba 

dijakov Dravinjske doline,  in Mladinskega sveta Občine Slovenske Konjice (v nadaljevanju MSOSK) 

Mladi 

odločevalci, ki ga je v sklopu kampanje Partycipiraj Mladinskega sveta Slovenije v letu 2018 izvajal MSOSK.  

 

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 uk čju vsake teme. 

Kandidati in kandidatka so bili ob zaključku posveta povabljeni, da predloge ukrepov vključijo v svoje volilne 
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 med odloč  je 

vzpostavil dialog, ki omogoč  

 

 

Slika (5. 10. 2018, Slovenske Konjice)  Strinjali so se, da je aktivna participacija mladih na lokalni 

ravni zelo potrebna. 

 

V letu 2019 se je nadaljevalo sodelovanje z Občino Zreče pri pripravi Strategije za mlade v občini Zreče. 

Priprava je potekala v sodelovanju s Filozofsko fakulteto Maribor v sklopu projekta Participacija mladih za 

trajnostni razvoj občine Zreče (Mlado Zreče). Izvedena je bila analiza potreb mladih iz Zreč, na podlagi te pa so 

ča za razvoj mladinskega polja v občini Zreče. Namen analize je bil ugotoviti, 

č i meri se vključujejo v 

dogajanje v občini. Pokazalo se je obstoječe stanje mladih v občini Zreč

lahko storili, da bi bili mladi v občini bolj zadovoljni.  

 

S Strategijo za mlade se bo po uradnem sprejemu te uredilo podporno okolje za mladinski sektor, zagotovilo 

pogoje za sodelovanje mladih pri odloč

čini 

Zreče. 
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Med drugim smo spremljali tudi vzpostavitev participativnega proračuna v obč

medgeneracijskega centra v Slovenskih Konjicah, akcijske skupine za medkulturno povezovanje in sodelovanje 

ter vseskozi povezovali nevladni sektor z odločevalskimi in gospodarskimi strukturami v savinjski regiji. Vplivali 

smo tudi na nacionalne mladinske politike v okviru strukturiranega dialoga med mladimi in odločevalci ter na 

pripravo Strategije za socialno vključevanje mladih iz ranljive ciljne skupine v mladinske centre.  

 

Slika: Dan spomina  Povezali smo različ č čnih področjih 
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Kako naprej? 

 

Projekt Regionalnega stič ča NOVUS bomo v primeru 

na mladinskem področju in je močno vpet v lokalno/regionalno okolje ter sodeluje pri oblikovanju in pripravi 

programov in politik z lokalnimi oblastmi in drugimi akterji (sodelovanje pri pripravi regionalnih razvojnih 

programov in strategij za mlade). Z njimi imamo vzpostavljen dober partnerski odnos in se odlično 

pričelo v letu 2010 na področju krepitve zaposlitvenih kompetenc 

brezposelnih oseb (s poudarkom na mladih). Ker pa smo kmalu ugotovili, da imamo podobne pristope, vizijo 

čevanja dodob

spoznanja, da bi lahko s skupnimi moč

kapacitet in kompetenc obeh organizacij kot tudi velik potencial za doprinos v razvoju NVO-jev v savinjski 

č ča NOVUS dvignila tudi svojo 

prepoznavnost in veljavo na področju razvoja različnih lokalnih s

Regionalno stič če NOVUS eden od pomembnih temeljev za nadgradnjo razvoja obeh organizacij. 

 

č

zastavljenih ciljev, ki jih bomo dosegali z naslednjimi koraki: 

1. Kontinuirano in poglobljeno izvajanje promocije in informiranja javnosti. 

2.  

3. Kontinuirana skrb za ustrezno usposobljenost lastnega kadra. 

4. Nenehna skrb za krepitev povezovanja tako z NVO kakor tudi z drugimi sektorji z namenom doseči 

povezan, stabilen, manj razdrobljen in trajnostno naravnan nevladni sektor. 

5.  

6. Stalna evalvacija delovanja regionalnega stič ča in odprava pomanjkljivosti. 

7. Zagotavljanje trajnosti delovanja. 

 

Vsekakor si v okviru Regionalnega stič č

čnem razvoju in profesionalizacije 

NVO v savinjski regiji z namenom čim več
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                                           IZOBRAŽEVALNI PROGRAM - URNIK  ZA  ŠTUDIJSKO  LETO 2019/2020 

1. TUJI JEZIKI  

Zap. 
Štev. 

Dan Ura Krožek – Študijska skupina Mentor Število 
ur 

Cena v € po osebi / minimalno 
število študentov odstopanje(…) 

Lokacija 
izobraževanja 

1 PO 15.00 TIME FOR ENGLISH Magda Žist 50 66/13  OŠ MPT 

2 PO 17.00 RUSKI JEZIK  Lilijana Kadirova 30 46/11 (58/9) UNI 3 

3 PO 7.30 POGOVORNA NEMŠČINA IV Marija Klemenšek 30 46/11 Glasbena šola 

4 TO 10.00 ITALIJANSKI JEZIK  III Neva Trampuš 40 56/12 (84/8) Glasbena šola 

5 TO 10.00 NEMŠKI JEZIK  II Jože Bačič 40 56/12 LU  Velenje 

6 TO 17.00 POGOVORNA ANGLEŠČINA Anita Šlogar 40 56/12 OŠ MPT  

7 SR 10.00 ANGLEŠKI JEZIK  I Fanika Sagmeister 30 46/12 (52/10) UNI 3 

8 SR 15.00 ŠPANSKI JEZIK II  Špela Hrastnik 30 46/11 (70/5) OŠ Šalek 

9 SR 16.30 ŠPANSKI JEZIK IV Špela Hrastnik 30 46/11 ( 70/7) OŠ Šalek 

10 SR  10.00 POGOVORNA  NEMŠČINA Jože Bačič 40 56/12 LU Velenje 

11 SR 10.00 ITALIJANSKI  JEZIK  II  Neva Trampuš 40 56/12 (84/8) Glasbena šola 

 

2. RAČUNALNIŠTVO 

Zap. 
Štev. 

Dan Ura Krožek - Študijska skupina Mentor Število 
ur 

Cena v € po osebi / minimalno 
število študentov 

Lokacija 
izobraževanja 

NOVI KROŽKI 
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12 TO 10.00 FOTOGRAFSKI KROŽEK Rok Rakun 50 66/9 UNI 3 * 

*Vsak prvi torek v mesecu ob 11.00 
 
 

3. LIKOVNO USTVARJANJE 
 

Zap. 
Štev. 

Dan Ura Krožek - Študijska skupina   Mentor Število 
ur 

Cena v € po osebi / minimalno 
število študentov odstopanje(...) 

Lokacija 
izobraževanja 

13 PO 8.30 LIKOVNI KROŽEK  Danica Arzenšek 40 56/12 Vila Rožle* 

14 TO 17.00 KALIGRAFIJA Marija Kranjc 30 46/11 (52/10) Vila Rožle 

*opcijsko: dan in ura sta odvisna od urnika mentorice, ki bo znan šele septembra  

4. GEOGRAFIJA IN ZGODOVINA 

Zap. 
Štev. 

Dan Ura Krožek - Študijska skupina Mentor Število 
ur 

Cena v € po osebi / minimalno 
število študentov 

Lokacija 
izobraževanja 

15 PO 10.00 ZGODOVINSKO ETNOLOŠKI Damjan Kljajič 30 DOGOVOR Z MENTORJEM Grad Velenje 

16 TO 10.00 UMETNOSTNA  ZGODOVINA Tatjana Vidmar 30 46/11 Center Nova  

17 PO 11.00 SLOVENIJA, TE POZNAM ? Branka Mestnik 30 46/11 AP VELENJE 

5. GLASBENO USTVARJANJE 

Zap. 
Štev. 

Dan Ura Krožek - Študijska skupina Mentor Število 
ur 

Cena v € po osebi / minimalno 
število študentov odstopanje(…) 

Lokacija 
izobraževanja 

18 PO   9.30 GODBA VETERANOV  Aljoša Pavlinc  100 Proračun MOV Glasbena šola 
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19 PO 12.00 BRENKALA Gorazd Planko 30 60/5 UNI 3 

20 PO 13.00 ELEKTRIČNE KLAVIATURE Frenk Kadliček 30 120/4 (150/3) UNI 3 

21 PE   8.00 VOKALNA SKUPINA  Tadeja Cigale 150 66/23 UNI 3 

22 PE 10.30 CITRE  Irena Tepej 30 46/11 (66/7) UNI 3 

6. HORTIKULTURA 

Zap. 
Štev. 

Dan Ura Krožek - Študijska skupina Mentor Število 
ur 

Cena v € po osebi / minimalno 
število študentov 

Lokacija 
izobraževanja 

23 ČE 15.00 RASTLINE  NAREDIJO  DAN LEPŠI Simon Ogrizek 30 46/11 PUP Velenje * 

24 ČE 15.30 SADJARSTVO Gašper Kokot 30 46/11  UNI 3 

25 PE 10.00 ZELENJAVNI VRT - GARTLC Vera Bandalo 30 Raziskovalni krožek na Grilovi UNI 3  

*Vsak drugi četrtek v mesecu 

7. ROČNA DELA 

Zap. 
Štev. 

Dan Ura Krožek – Študijska skupina Mentor Število ur Cena v € po osebi / minimalno 
število študentov 

Lokacija 
izobraževanja 

26 PO 9.00 KLEKLJANJE  Mozirje Erika Pajk 30 46/11 DU Mozirje* 

27 PO 16.30 KLEKLJANJE  V Erika Pajk 30 46/11 OŠ Livada* 

28 PO 8.00 KLEKLJANJE  I Tilka Kompare 30 ali 40 52/10 ali 62/10 UNI 3 

29 TO 14.30 KLEKLJANJE II Tilka Kompare 30 ali 40 52/10 ali 62/10 UNI 3 

30 SR 14.00 SLO LJUDSKE VEZENINE  I Jožica Grobelnik 40 56/12 UNI 3 

31 SR 16.00 SLO LJUDSKE VEZENINE  II Jožica Grobelnik 40 56/12 UNI 3 

32 SR 17.00 ŠIVANJE IN KROJENJE Alenka Košir 50 108/7 ŠC Velenje 

33 ČE 17.00 ŠIVANJE IN KROJENJE Alenka Košir 50 108/7 ŠC Velenje 

34 PE 17.00 ŠIVANJE IN KROJENJE Alenka Košir 50 108/7 ŠC Velenje 
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*Varianta: dogovor z mentorico 
 

8. SKRB ZA LASTNO ZDRAVJE 
 

Zap. 
Štev. 

Dan Ura Krožek - Študijska skupina Mentor Število 
ur 

Cena v € po osebi / minimalno 
število študentov 

Lokacija 
izobraževanja 

35 PO 19.00 OHRANJANJE TELESNE ZMOGLJIVOSTI IV Martina Jan 30 46/11 OŠ Šalek 

Zap. 
Štev. 

Dan Ura Krožek – Študijska skupina Mentor Število 
ur 

Cena v € po osebi / minimalno 
število študentov 

Lokacija 
izobraževanja 

36 PO 18.00 EFT - TEHNIKE DOSEGANJA ČUSTVENE SVOBODE Adil Huselja 30 46/11 OŠ Šalek 

37 TO 17.00 OHRANJANJE GIBČNOSTI  I Irena Menih 30 60/12  OŠ Gorica 

38 TO 18.00 OHRANJANJE GIBČNOSTI  II Irena Menih 30 60/12 OŠ Gorica 

39 SR 18.00 ČI GONG  I Adil Huselja 30 46/11 ŠC Velenje 

40 SR 19.00 ČI GONG  II Adil Huselja 30 46/11 ŠC Velenje 

41 SR 16.00 OHRANJANJE TELESNE ZMOGLJIVOSTI  I Irena Jurič 30  58/11 OŠ Livada   

42 SR 17.00 OHRANJANJE TELESNE ZMOGLJIVOSTI  II Irena Jurič 30 58/11 OŠ Livada   

43 SR 18.00 OHRANJANJE TELESNE ZMOGLJIVOSTI  III Irena Jurič 30 58/11 OŠ Livada   

44 SR 10.00 JOGA SKOZI SRCE Matej Cvikl 30 46/24 Rdeča dvorana 

45 ČE   8.00 POHODNIŠTVO    Marija Kuzman 40 36/20 AP Velenje * 

46 ČE 8.00 PLANINARJENJE Anka Pugelj 40 36/20 AP Velenje* 

47 ČE 10.00 RAZGIBAJMO TELO ZA AKTIVNA SREBRNA LETA Lucija Maglica 30 46/11 Rdeča dvorana 

* Obvezno članstvo v Planinsko društvo;   
 

9. SPLOŠNE DEJAVNOSTI 
 

Zap. 
Štev. 

Dan Ura Krožek - Študijska skupina Mentor Število 
izobraž.ur 

Cena v € po osebi / minimalno 
število študentov 

Lokacija 
izobraževanja 
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48 PO 10.00 VEDSKA MATEMATIKA Frenk Kadliček 30 46/11 UNI 3 

49 TO   8.00 DRAMATIČNI KROŽEK  Karli  Čretnik  30 Dogovor z mentorjem MČ Levi breg-zahod 

50 TO 16.00 BRIDGE Nuša Gošnik 30 46/11 UNI 3 

51 ČE 9.00 RECITIRANJE, PESNIŠTVO Nevenka Hvalec 20 23 UNI 3 * 

52 ČE 10.00 SPORAZUMEVANJE Diana Janežič 30 46/11 UNI 3 

53 PE 11.00 UMETNOST ŽIVLJENJA SKOZI DUH.RAST Maja R. Mrevlje 30 80/6 LU Velenje   

*Srečanje na 14 dni v dogovoru z mentorico 
 
Vsi člani bi naj podpisali Vpisnico s pristopno izjavo, sestavljeno v skladu z določili nove Uredbe EU o varstvu osebnih podatkov. 
Prijave članov, ki ste že obiskovali krožke, sprejema animator na prvem srečanju krožka. Novi člani se prijavite na sedežu UNI 3, v septembru 
od ponedeljka do četrtka od 8. do 12. ure. Letna članarina  znaša 15,00 € in se poravna na sedežu ob vpisu ali animatorju, najkasneje do 31.10. 
Prispevki za krožek se lahko plačajo na sedežu  ali animatorjem v enkratnem znesku ali v dveh obrokih in sicer prvi zapade konec novembra, 
drugi pa konec decembra. Člani v starostni skupini 80 in več so oproščeni plačila 50 % prispevka za en krožek. 
 

LOKACIJE 

UNI 3: Univerza za III. življenjsko obdobje Velenje,  Efenkova cesta 61 (stolpič B- za čistilnico Rok), Velenje 

OŠ MPT: Osnovna šola Miha Pintarja Toleda, Kidričeva cesta 21, Velenje 

OŠ ŠALEK: Osnovna šola Šalek, Šalek 87, Velenje 

OŠ ANTONA AŠKERCA: Osnovna šola Antona Aškerca, Jenkova cesta 2, Velenje 

OŠ LIVADA: Osnovna šola Livada, Efenkova cesta 60, Velenje 

OŠ GORICA: Osnovna šola Gorica, Goriška cesta 48, Velenje 

ŠC VELENJE: Šolski center Velenje, Trg mladosti 3, Velenje, stolpič C 

VILA ROŽLE: Medobčinska zveza prijateljev mladine, Sončni park, Velenje 
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GLASBENA ŠOLA: Glasbena šola Fran Korun Koželjski, Jenkova cesta 4 (prva učilnica v pritličju levo), Velenje 

LU VELENJE: Ljudska univerza Velenje, Titov trg 2, Velenje 

GRAD VELENJE: Ljubljanska cesta 54, Velenje 

RDEČA DVORANA: Balkon – jug;  Šaleška cesta 3, Velenje 

PUP VELENJE: Podjetje za urejanje prostora,  Koroška 40a, Velenje 

DU MOZIRJE: Društvo upokojencev Mozirje, Praprotnikova ulica 7, Mozirje 

AVTOBUSNA POSTAJA: Avtobusna postaja Velenje, Kopališka cesta, Velenje 

MČ LEVI BREG-ZAHOD: Mestna četrt Levi breg – zahod, Foitova cesta 2, Velenje 

                                                                                                                                                                                                                    



 

 

                        

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                        

 

 

 
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 

  

 


