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KO SE ČAS USTAVI, KAZALCE PRESTAVLJAMO SAMI.

Ko je Slovenija v četrtek, 12. marca, zaradi naraščanja števila primerov okužb s koronavirusom, 
razglasila epidemijo, se je svet za trenutek ustavil. Čas je enostavno prenehal teči. V pisarnah 
je vsakodnevni živ žav v trenutku nadomestila tišina. Zrli smo si v oči, v mislih pa se nam je 
vedno znova odvijalo vprašanje »Kaj sedaj?«. 

Po začetnem šoku, smo vsi prišli do sklepčne odločitve. Predati se ne smemo, treba se 
bo prilagoditi in najti rešitve. Delo v pisarnah je zamenjalo delo na domu, komunikacijo 
s financerji in odločevalci smo prestavili v šesto prestavo, brainstorming pa je obrodil 
nove aktivnosti. Ko smo iskali ideje, katere aktivnosti okrepiti in/ali razviti, nas je vodilo 
vprašanje: Kaj nevladne organizacije sedaj najbolj potrebujejo? »Informacije!«, smo brez 
dvoma odločili. Če bodo NVO pravočasno dobile prave informacije, se bodo lažje in bolj 
uspešno rokovale z dano situacijo. Zato smo takoj začeli s celostnim sistemom obveščanja, 
ki je potekal čisto vsak delovni dan po vseh vzpostavljenih kanalih komuniciranja za popolno 
obveščenost NVO. 

Na tej točki se nismo ustavili. Želeli smo konkretne rezultate. Želeli smo nuditi oprijemljivo 
pomoč. Želeli smo dodano vrednost na terenu. Zato smo začeli združevati prostovoljce 
in jih usmerjati na prostovoljske akcije, namenjene blaženju negativnih posledic epidemije 
bolezni COVID-19. Vzpostavili smo stično točko za prostovoljce v Velenju in v Slovenskih 
Konjicah, kjer smo aktivno sodelovali s Civilno zaščito in Rdečim križem, pridružili smo se 
tudi vseslovenskemu pozivu tiska 3D zaščitnih mask, in preko zaposlene v Društvu NOVUS 
sodelovali z Udarnikom Velenje, kateremu gredo vse pohvale, saj je s svojimi akcijami v času 
krize izkazal resnično željo po medsebojni solidarnosti in neizmerno mero pripravljenosti 
pomagati ljudem v stiski. 

V času pandemije se je izkazala tudi povečana potreba po nudenju servisne podpore za 
nevladne organizacije, zato smo okrepili delovanje tudi na področju svetovanja in delovali 
kot osrednja točka v savinjski regiji za pravna vprašanja NVO na področju delovno pravnih 
vprašanj v času pandemije COVID-19.
 
Sedaj se piše 18. maj 2020. Pred štirimi dnevi, v četrtek, 14. maja, je Vlada RS preklicala 
epidemijo. Minila sta dva meseca. Dva težka meseca. Stanje naj bi se začelo umirjati, za 
kar smo vsi neizmerno hvaležni. Preventivni ukrepi se počasi sproščajo, na ulicah je že 
moč slišati človeško prisotnost. Vsi upamo, da se bo življenje kmalu vrnilo v stare tirnice. 
Pa vendarle bi si bilo prav, če ne nujno, postaviti vprašanje: »Kaj smo se iz tega obdobja 
naučili?«. Če se omejimo zgolj na poklicno plat življenja, smo nedvomno dokazali, da smo 
NVO prilagodljive in znamo stopiti skupaj ter pomagati drugim, ko nas država in ljudje 
najbolj potrebujejo. Dokazali smo, da tudi, ko se čas ustavi, znamo kazalce prestavljati sami.  
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C E L I A K I J A  –  K j e  v s e  n a j d e m o  g l u t e n

SLOVENSKO DRUŠTVO ZA CELIAKIO

Celiakija je sistemska avtoimunska bolezen, ki je posledica uživanja glutena in sorodnih 
proteinov v pšenici, rži, ječmenu in v nekaterih primerih tudi v ovsu pri genetsko 
predisponiranih osebah. Gluten  vsebujejo tudi pira, kamut,  tritikale in bolgur. Vsa našteta 
žita vsebujejo prolamine v različnem razmerju in pod različnimi imeni. Stroga in neoporečna 
dieta brez glutena je za enkrat edino znano zdravilo za bolnike s celiakijo. Bolniku škoduje že 
minimalna količina glutena, zato se po zakonodaji lahko, kot hrana brez glutena, označuje le 
hrana, ki vsebuje manj kot 20 mg glutena na kilogram končnega proizvoda. Pri pripravi hrane 
brez glutena se morajo bolniki in njihovi bližnji, ki sodelujejo pri pripravi hrane brez glutena 
zavedati, da že minimalna količina glutena v obroku, lahko povzroči hudo reakcijo in okvari tanko 
črevo bolnika za več let. Zato je pri pripravi hrane brez glutena potrebna posebna previdnost.

PREPOVEDANA ŽIVILA – ŽIVILA, KI VSEBUJEJO GLUTEN
-Vsa živila iz prepovedanih žitaric ( moke, zdrobi, testenine, kosmiči).
- Vsa živila, kjer se pri pripravi uporabljajo sestavine iz prepovedanih žit ali njihovih derivatov.
- Živila, ki v deklaraciji vsebujejo glutenske  sestavine ali imajo med alergeni naveden gluten 
ali sledi glutena.
- Živila, ki so bila med postopkom priprave onesnažena s sestavinami iz prepovedanih žit ali 
njihovih derivatov.

V to skupino sodijo tudi vse običajne moke, zdrobi in izdelki iz žit, ki so sicer brez glutena 
(ajdova, koruzna, riževa), vendar so bili mleti v istih mlinih kot ostale vrste glutenskih mok 
in zdrobov. Te moke, zdrobi ali izdelki iz njih vsebujejo velike količine glutena, ki se med 
procesom mletja vnese kot kontaminacija ( onesnaženje), zato za pripravo obrokov za bolnika 
s celiakijo NISO primerni.

DOVOLJENA ŽIVILA – ŽIVILA, KI NE VSEBUJEJO GLUTENA
- Dovoljena so živila, ki naravno ne vsebujejo glutena pod pogojem, da med njihovo pripravo 
ni prišlo do onesnaženja z glutenom.
- Med dovoljena živila sodijo vse vrste svežega mesa, rib, jajca, mleko in mlečni izdelki, vsa 
zelenjava in sadje – sveže ali zamrznjeno, pod pogojem, da jim niso dodani zgoščevalci, 
aditivi, arome ali drugi dodatki.
- Sem prištevamo tudi dovoljene žitarice v zrnju ( riž, koruza, ajda, amarant, proso, kvinoja).
Sem spadajo tudi semena ( laneno, sezamovo, bučno, sončnično) brez glutenskih primesi

V kolikor je v obroku predvidena uporaba moke, zdroba, kosmičev ali testenin je obvezna 
uporaba specialnih dietnih izdelkov, ki so označeni z registriranim AOECS znakom »Prečrtan 
žitni klas«.

Predsednica: Majda Jurše
Slovensko društvo za celiakijo SDC – Celje



Regionalno stičišče Novus| 4 

KLUB VODNIH 
ŠPORTOV VELENJE

Izjemna lokacija velenjskega jezera, 
kar kliče po vsebini, katera je do-
datna vrednost ponudbe na velen-
jski plaži in v našem klubu. V klubu 
si prizadevamo, da bi našim članom 
in seveda tudi našim gostom po-
nudili čim več sproščujočih trenut-
kov v vodnih športih.

Za najmanjše otroke imamo 
simpatične jadrnice (Optimist) s 

katero se  lahko pod vodstvom našega trenerja naučijo osnove jadranja. 
Za malo večje pa imamo na razpolago tudi večje jadrnice, kot so Zeta, Sea-
scape in Evropa. 

Jadrnice pa si lahko tisti, ki jadrati že znajo tudi izposodijo. Za tiste manj 
adrenalinske pa ponujamo tudi supe, kajake in kanuje.

Če pa želite doživeti jezero  še na bolj umirjen način, pa vas povabimo na 
vožnjo s pletno in še dvema drugima ladjicama. 

Za vas organiziramo tudi teambuildinge, razna tekmovanja v jadranju in su-
panju, kresno noč in nočno tekmo.

Naš moto je “več športnih aktivnosti mladim, manj možnosti je za stran-
pota” , zato vabljeni, da nam se pridružite in z nami uživate trenutke na 
velenjski plaži.

Za vse podrobnejše informacije pa vam smo na voljo na tel. številki 
031887751.

Lp predsednica KVŠ
Slavica Živko



» V š e č K A M  i n  G R E M  –  K a r i e r n i  c e n t e r 
z a  m l a d e «  E N O TA  V e l e n j e

      DRUŠTVO NOVUS

Trg mladosti 6, 3320 Velenje
http://www.drustvo-novus.com/projekti/karierni-
center-za-mlade

https://www. facebook.com/VšečKAM-in GREM-
Karierni-center-za-mlade-112181760166746/  

dr. Selma Filipančič Jenko, 
selma.filipancic@drustvo-novus.com, 041 338 484
Helena Felicijan,
helena.felicijan@drustvo-novus.com, 064 260 053
Snježana Lekić, 
snjezana.lekic@drustvo-novus.com, 064 237 477

Brezplačna telefonska številka: 080 71 79

Društvo za razvoj človeških virov in socialnih programov NOVUS je neprofitna 
organizacija, ki uresničuje svoj namen delovanja z razvijanjem socialnih programov oziroma 
zagotavljanjem brezplačnih storitev za ranljive skupine prebivalstva in šolajočo mladino, 
s ciljem zagotavljanja podpore pri kariernem odločanju, mobilnosti oz. regijske pokritosti, 
enakosti, družbene pravičnosti, socialne vključenosti in višje kakovosti življenja.

V letu 2019 smo bili izbrani kot partner pri vzpostavitvi in delovanju projekta »VšečKAM 
in GREM – Karierni center za mlade« ENOTE Velenje, za območje Savinjske, Šaleške, 
Koroške in Zasavske regije, z izjemo Litije.  Gre za vzpostavitev kariernega centra za mlade 
»VšečKAM in GREM« v kohezijski regiji Vzhodna Slovenija (KRVS), kjer bomo mladim med 
6. in 19. letom starosti nudili informiranje, individualno karierno svetovanje in poučne 
delavnice za razvijanje poklicih interesov za učinkovito načrtovanje njihove kariere. 
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Projekt je za vključene osebe brezplačen. Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska 
unija iz sredstev Evropskega socialnega sklada. Projekt se izvaja v okviru KRVS,  Operativnega 
programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020, 10. prednostne 
osi »Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost«, 10.1 prednostne naložbe 
»Izboljšanje enakega dostopa do vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine pri formalnih, 
neformalnih in priložnostnih oblikah učenja, posodobitev znanja, spretnosti in kompetenc delovne 
sile ter spodbujanje prožnih oblik učenja, tudi s poklicnim svetovanjem in potrjevanjem poklicnih 
kompetenc«, 10.1.3 specifičnega cilja »Spodbujanje prožnih oblik učenja ter podpora kakovostni 
karierni orientaciji za šolajočo se mladino na vseh ravneh izobraževalnega sistema«.

Aktivnosti bodo namenjene tudi staršem in svetovalnim/strokovnim delavcem osnovnih in 
srednjih šol, zato da mladim lažje nudijo podporo pri nadaljnjih kariernih odločitvah.



Partnersko povezovanje in delovanje:

Fundacija za izboljšanje zaposlitvenih možnosti 
PRIZMA, ustanova
Tkalski prehod 4, 2000 Maribor

Brezplačna telefonska številka: 
080 536 220

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

Brezplačna telefonska številka: 
080 71 79

Razvojno izobraževalni center Novo mesto
Topliška cesta 2, 8000 Novo mesto

Brezplačna telefonska številka: 
080 71 89

Podjetniški inkubator Kočevje
Trata XIV 6, 1330 Kočevje

Telefonska številka: 
Telefon: 080 71 89

Financiranje projekta: REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO,
SOCIALNE ZADEVE IN ENAKE MOŽNOSTI

Ponujamo vam celovito brezplačno strokovno podporo pri kariernem odločanju šolajoče 
mladine v obdobju od 6 do 19 let, njihovim staršem, svetovalnim delavcem v osnovnih 
in srednjih šolah ter ostalim deležnikom na trgu dela. Enota Velenje je vzpostavljena za 
območje Savinjske, Šaleške, Koroške in Zasavske regije (z izjemo Litije).

KJE DELUJEMO? 
Enota Velenje kariernega centra za mlade deluje v prostorih Visoke šole za varstvo okolja, 
Trg mladosti 7, 3320 Velenje (stavba Gaudeamus, I. nadstropje, Modra učilnica in Kabinet 
št. 8). Za vas smo dosegljivi vsak dan od pon. do pet. od 7.30 do 15.30 ure, v sredo pa tudi 
v popoldanskem času med 16.00 in 20.00 uro. Prednost je v naši prilagodljivosti in tudi 
mobilnosti ter regijski pokritosti.
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IZVAJANJE AKTIVNOSTI
- skupinske oblike dela za razvijanje interesov in spoznavanje sveta dela ter poklicev;
- individualno delo s šolajočo mladino;
- podporne aktivnosti za starše za lažje načrtovanje kariere njihovih otrok in
- promocije kariernega centra za mlade ter krepitev sodelovanja različnih deležnikov na 
področju izvajanja storitev karierne orientacije.

Veselimo se sodelovanja z vami.



L o k a l n i  p r o g r a m  z a  M l a d i n o  –  M l a d i  s o  C e l j e 
–  k o r a k i  i n  n a d g r a d n j e E N O TA  V e l e n j e

      CELJSKI MLADINSKI CENTER

Razvoj mladinskega sektorja se je v Celju v zadnjih 20 letih zelo razvijal. Število mladih, ki 
se vključujejo in sodelujejo v mladinskih organizacijah ali v organizacijah za mlade je iz leta 
v leto večje, kar ima za posledico večje število dobrih izvedenih projektov in programov. 
Le ti imajo v največji meri izobraževalne učinke, saj omogočajo krepitev in pridobivanje 
kompetenc mladih, kot posledico pa večjo vključenost mladih v družbeno življenje. S tem se 
posledično sistemsko ureja tudi mladinsko polje v lokalni skupnosti. 

Lokalna skupnost je že pred več kot dvajsetimi leti prepoznala pomembnost delovanja 
mladinskega sektorja in omogočila delovanje mladinskega centra kot organizacije za 
mlade. Preko Celjskega mladinskega centra, ki je, med drugimi nalogami, prevzel aktivno 
vlogo oblikovanja mladinskih politik, pa je skrbela tudi za razvoj mladinskih organizacij in 
neorganizirane mladine v Celju. V letu 2015 je Celjski mladinski center, javni zavod za 
mladinsko kulturo, izobraževanje, informiranje in šport, v sodelovanju z Mestno občino Celje, 
na podlagi sprejetega Odloka o mladini v Mestni občini Celje, v letu 2015 pripravil Lokalni 
program za mlade v Mestni občini Celje – Mladi so Celje 2015 – 2020. Gre za dokument, ki 
vključuje pomembne ukrepe za mlade v starosti od 15 do 29 let na področju neformalnega 
izobraževanja, zaposlovanja, doseganja avtonomije, stanovanjske politike, mladinskega 
dela in mladinskega organiziranja, mednarodne mobilnosti, aktivne participacije in drugih 
področjih, pomembnih za mlade. Pri oblikovanju dokumenta so sodelovale mladinske 
organizacije iz Celja, organizacije za mlade, subjekti formalnega šolskega izobraževanja in 
vse druge strokovne organizacije, ki v svoji vsebini delajo z mladimi.

Ker se trenutni program zaključuje s koncem leta 2020, smo s pripravljalnimi aktivnostmi 
začeli že v drugi polovici leta 2019. Pri oblikovanju nove strategije smo se odločili za 
kombiniran pristop, kjer gre za kombinacijo pobud s strani mladih, mladinskih organizacij 
in organizacij za mlade in občine z namenom pripraviti samostojno Strategijo, ki upošteva 
aspekte mladinskega dela in mladine iz vidika preživljanja prostega časa, kjer bo del 
aktivnosti oblikovanja prevzel Celjski mladinski center, Mladinski svet Celje (mladinski 
svet lokalne skupnosti), sprejemanje in usklajevanje strategije pa ostane domena občine 
oziroma mestnega sveta. Pri oblikovanju strategije bo ključno tudi vključevanje strokovne 
javnost – vseh, ki delujejo na področju mladine: Mestna občina Celje, natančneje Oddelek 
za družbene dejavnosti, Komisija za mladinska vprašanja v Mestni občini Celje, predsedniki 
mladinskih organizacij, predstavniki Mladinskega sveta Celje, predstavniki političnih 
podmladkov, direktor mladinskega centra in drugi strokovni delavci mladinskega centra, 
predstavniki organizacij za mlade, strokovni delavci Centra za socialno delo, ravnatelji 
šol, ravnatelji drugih izobraževalnih organizacij, direktorji drugih javnih zavodov (knjižnic, 
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muzejev,...) in predstavniki drugih nevladnih organizacij, zainteresirane skupine mladih in 
aktivni mladi posamezniki, predstavniki civilnih iniciativ, mladi raziskovalci in strokovnjaki s 
področja mladine, predstavniki medijev, predstavniki nacionalnih mladinskih organizacij in 
predstavniki Urada za mladino na Ministrstvu za šolstvo in šport. 

Celjski mladinski center je tako skupaj z Mladinskim svetom Celje organiziral večdnevno 
srečanje za mladinske organizacije in mlade, ki je potekalo konec decembra 2019 z 
namenom pregleda aktualnega Lokalnega programa za mladino, spoznavanja s področjem 
mladine Mestni občini Celje in mladinskega sektorja v Celju. Na srečanju se je izpostavilo kaj 
nekaj zanimivih ukrepov, ki jih bomo vključili v osnutek programa, vendar je bilo srečanje v 
osnovi namenjeno analizi stanja in pripravi analize stanja področja mladine v MOC. Rezultat 
srečanja je pregled dela sektorja v zadnjih 3 letih, seznanitev z zgodovino razvoja sektorja 
v občini in osnutek anketnega vprašalnika za mladinske organizacije in za mlade, s katerim 
boo lahko dobili širši vpogled v organizirano in neorganizirano mladino v Celju in njihove 
potrebe. 

Po analizi vprašalnika bomo izvedli več delovnih srečanj in definirali področja nove strategije 
ter določili delovne skupine, ki bodo pokrivale posamezna področja. Veliko vsebin in področij 
ter ukrepov bomo nadgrajevali na podlagi trenutno veljavnega programa – npr. stanovanjska 
politika, okoljska politika,… zagotovo pa je v letih potrebno določena področja na novo 
definirati in pripraviti konkretnejše ukrepe. Na teh temeljnih bomo lahko pripravljali in 
usklajevali ukrepe, le te dopolnjevali in postavili konkretne smernice za razvoj mladinskega 
sektorja v Mestni občini Celje. 

Sonja Majcen
Celjski mladinski center



A t l e t s k o  t e k a š k o  d r u š t v o  S av i n j č a n

      ATLETSKO TEKAŠKO DRUŠTVO SAVINJČAN

Kdo smo?
Društvo je bilo ustanovljeno leta 2015 predvsem z namenom organizacije malce drugačnih 
športnih prireditev kot so BRANETOV SPRINT KROS, SAVINJSKA TRAIL, DAN ATLETIKE V 
ŽALCU – ALEŠEV MEMORIAL, KROŽNI TEK NA 1 URO, TEKAŠKO-GORSKI KRONOMETER 
NA BUKOVCO, JURIŠ NA HMEZAD-TEK PO STOPNICAH…

V društvu, kjer se združujemo predvsem ljubitelji teka, smo se tudi odločili za organizirano 
tekaško vadbo za tekače začetnike in tekače rekreativce. Tek v skupini ima namreč veliko 
pozitivnih učinkov. Deluje motivacijsko, saj je lažje »potrpeti kakšno minutko dlje, sploh pri 
malce težjem treningu, treningi pa nam hitreje minejo.

Zavedamo se tudi, da je za otroka potreba po gibanju naravna, in če živi v družini, v 
kateri je šport del življenja, je zelo velika verjetnost, da ga bo ponotranjil tudi sam. Morda v 
drugačni obliki kot njegovi starši, a zagotovo bo šport zanj postal navada, ki jo bo z veseljem 
gojil vse življenje. In natanko to je bistvo športa – da postane sredstvo za bolj zdravo in 
kakovostnejše življenje. 

STARŠI SMO NAJVEČJI VZOR SVOJIM OTROKOM!
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Kaj nudimo?
Športna šola za najmlajše 
Športna šola za najmlajše je namenjena vsem otrokom, ki se želijo bodisi razgibati, se pravilno 
koordinacijsko in motorično razviti, postati pravi atleti (I. stopnja – osnova za atletsko šolo) 
ali le postaviti trdne temelje v katerikoli drugi športni panogi. Zelo sta poudarjena tudi 
pravilna vzgoja v športu ter športni bonton.

Atletska šola
Program vadbe je prilagojen starosti otroka in sicer prehaja skozi igro do resne atletske 
vadbe. Pri vseh je osnovni poudarek na celovitem razvoju psiho-motoričnih sposobnosti.
V naši atletski šoli ni prehitre specializacije treninga. ZAKAJ?

DOBRO JE VEDETI… da tisti otroci, ki prehitro začnejo specialno trenirati, pozneje ne 
dosegajo uspehov na visoki tekmovalni ravni, četudi imajo potencial. Ker začnejo trenirati in 
tekmovati prezgodaj, se zasitijo in pozneje, ko bi treningi res morali postati zahtevni, zanje 
nimajo več motivacije. Druga temna plat prehitre športne specializacije pa so poškodbe, 
ki nastanejo zaradi izkoriščanja biološkega potenciala mladostnikov, še preden je ta res do 
konca razvit. Zato je ravno široka športna aktivnost najboljši temelj za poznejšo uresničitev 
nadpovprečnega športnega talenta.



Tekaška in funkcionalna vadba za starejše
Vstopite z nami v čudoviti svet teka. Tek ni le vadba, je druženje in sprostitev v objemu 
narave. Je izhod iz objema štirih sten.

Skupaj se družimo na Savinjski zimski tekaški ligi, vadbi oz. vikend tekaških druženjih od 
meseca novembra do meseca marca. Z najbolj zagretimi pa skupaj obiskujemo tudi različne 
rekreativne tekaške prireditve.

Za vse tiste, ki pa jim tek ni na prvem mestu, omogočimo tudi možnost bolj raznolike 
priprave s funkcionalno vadbo za moč.

Kondicijsko treniranje
Uspešen športnik mora biti v prvi vrsti zdrav športnik. Cilj kondicijske priprave je, da je 
športnik pripravljen na vse obremenitve, da se njegovo telo pozitivno odzove na napor in se 
po aktivnosti primerno regenerira. Še posebej pri delu z otroci moramo biti pozorni, da so 
treningi ustrezno načrtovani in predvsem drugačni, kot so treningi starejših.
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P r o j e k t  S P I N - K R V S  2 0 1 9 - 2 0 2 0  i n  r a z v i j a n j e 
k o m p e t e n c  p r i h o d n o s t i  z a  v e č j o  z a p o s l j i v o s t 

v  č a s u  t r a j a n j a  e p i d e m i j e  K o r o n a  v i r u s a

      DRUŠTVO NOVUS

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

Koronavirus je v veliki meri ustavil svet. Z razglasitvijo epidemije v Sloveniji se je naše vsakdanje 
življenje korenito spremenilo. Z zaprtjem vrtcev, šol in izobraževalnih organizacij pa se je ustavilo 
tudi gospodarstvo. V projektu SPIN-KRVS smo tako s 16. 3. 2020 preklicali izvedbo kar 26 SPIN 
usposabljanj, pod posebnimi pogoji so se izvajale le posamične individualne obravnave. Sestanki 
in komunikacija se je prestavila v digitalni svet, v mesecu maju 2020 pa se bodo tudi SPIN-ova 
usposabljanja pričela izvajati v e-obliki.  

Projekt SPIN-KRVS omogoča celovito brezplačno podporo zaposlenim, katerih zaposlitev 
je ogrožena, da razvijajo veščine in kompetence prihodnosti, ki povečujejo zaposljivost in 
uspešnost zasedbe delovnih mest. V času razglašene epidemije se je pokazalo, da bo naša 
prihodnost v veliki meri zaznamovana digitalno. 



PROJEKT SPIN: Motivacijska delavnica, Teš 2020

Večina dnevnih aktivnosti, ki smo jih lahko pred tem opravljali v živo na terenu se je preselila 
na online komunikacijo, ki je čez noč postala nujnost in ne le opcija. Tako smo tudi v projektu 
SPIN-KRVS številne sestanke in aktivnosti preselili v razne e-oblike komunikacije. Skype in 
Zoom sta postala čez noč naš vsakdan. 

S 30. 4. 2020 smo dobili odobreno tudi izvajanje SPIN usposabljanj v e-obliki za ves 
čas trajanja epidemije korona virusa.
Prva e-usposabljanja bomo izvajali za udeležence nekaterih jezikovnih usposabljanj, ki so 
bili zaradi izrednih razmer preklicani. Zbiramo pa že prijave za nova #spin usposabljanja, ki 
bodo potekala tako v online obliki kot fizični (ob upoštevanju varnostnih ukrepov).

V brezplačnih SPIN usposabljanjih zaposleni pridobivajo naslednje 
kompetence, ki so nujno potrebne za zasedbo delovnih mest v prihodnosti:
- MEHKE KOMPETENCE PRIHODNOSTI (komunikacija, mehke veščine dela 
z ljudmi, pogajalske spretnosti, ustvarjalno razmišljanje, upravljanje z ljudmi/
časom, čustvena inteligenca idr.)
- DIGITALNE IN TEHNIČNE KOMPETENCE (MS Office programi, oblikovanje, 
digitalni marketing, programiranje v različnih jezikih, spletna socialna omrežja, 
izdelava spletnih strani, projekcijsko mapiranje, 3D ustvarjanje, filmska 



 17 |Regionalno stičišče Novus

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

Že doseženi rezultati:
- več kot 800 oseb z zaključenimi aktivnostmi razvaja kariere in individualnimi kariernimi 
načrti
- več kot 300 oseb z že zaključenimi usposabljanji SPIN
- 170 oseb z ohranjeno ali novo zaposlitvijo po zaključku usposabljanj

Poti do znanja in kompetenc za zasedbo delovnim mest so s SPIN-om preprosta.

Kontaktirajte nas, da skupaj preverimo možnosti sodelovanja za potrebe razvoja vaše kariere.

Pisarna SPIN Velenje: 
- Društvo NOVUS, Trg mladosti 6, 3320 VELENJE
- 064 250 056 | info@drustvo-novus.com | FB @SPINusposabljanja

PROJEKT SPIN: Usposabljanje na temo čustvene inteligence, Velenje 2020

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



  Z A K A J  S E M  P R O S T O V O L J E C  V 
S L O V E N S K E M  D R U Š T V U  H O S P I C ? 

     SLOVENSKO DRUŠTVO HOSPIC

Moje prostovoljstvo v Slovenskem društvu hospic se je začelo pred šestimi leti. Takrat 
nisem znal natančno razložiti, zakaj. Ker so moji starši zdravniki, se je pri nas doma o 
smrti veliko govorilo, zdelo se je, da se znamo o njej sproščeno pogovarjati, lepo smo 
se poslavljali od starih staršev, sorodnikov. Zagotovo je k našemu pogledu na smrt kot 
nekaj zelo življenjskega, kot prehod v večnost, botrovalo naše praktično krščanstvo. Kljub 
temu pa mi smrt ni dala miru, nekaj je manjkalo: spraševal sem se (in se še), ali jo bom 
mogel kdaj sprejeti kot enega izmed korakov v življenju vsakega človeka. Uganili ste: na pot 
prostovoljstva v hospicu me je preko občutka, da bom delal dobro drugim, pripeljal lasten 
strah pred smrtjo, lastno in tudi strah pred smrtjo mojih dragih. Pa še to: nekoč, ko sem 
že nekaj čase spremljal na smrt bolne in umirajoče, sem bil vprašan, kako zmorem in zakaj 
to delam. Odgovoril sem, da zato, ker smo se tudi v šoli, ko smo vedeli, da bomo vprašani 
ali bomo pisali šolsko nalogo, na to vsak na svoj način pripravljali. Šolska naloga, ki se ji 
reče smrt, pa čaka vsakega izmed nas. Moja priprava na zadnjo kontrolko v življenju se je 
tako začela na začetnem usposabljanju prostovoljcev hospica. Nikoli ne pozabim uvodnega 
srečanja, kjer je bilo kljub veliko govora o smrti toliko življenja, spodbudnih misli, življenjske 
radosti. In ko sem bil na koncu srečanja pozvan, da v enem stavku povem, kaj občutim ta 
prvi dan, sem kljub zmedenosti novinca, teži vsega novega in življenjsko težkega, zmogel 
povedati stavek iz himne navijačev nogometnega kluba Liverpool, ki je do danes ostal 
nekakšno tiho geslo mojega prostovoljstva in se glasi:‟You’ll never walk alone!‟ To seveda 
velja tako v odnosu do bolnih in umirajočih kot do vseh iz naše hospic ekipe. V luči mojega 
strahu pred smrtjo verjetno ni težko razumeti, kakšno presenečenje sem doživel, ko sem 
v roke dobil svoj izvod priročnika za izobraževanje prostovoljca. Na naslovnici ni pisalo 
Priročnik za spremljanje umirajočih, tudi ne Kako sprejeti sestro smrt in tudi ne Zadnji dnevi 
in ure življenja. Na naslovnici je pisalo Na poti k sebi. 

Po skoraj sedmih letih malo bolje razumem naslov priročnika Na poti k sebi. Sedaj 
razumem, zakaj ta učbenik ne bo nikoli dokončan. Spoznal sem, da je ob umirajočem bolj 
pomembno kot znati in vedeti enostavno biti. Biti resničen, kot bi rekla Alenka Rebula. 
To seveda pomeni biti tudi nemočen, brez besed, žalosten, krhek, skromen, ponižen, 
hvaležen, sočuten … Ampak ali nas ne učijo, da takšen v današnjem svetu preprosto ne 
smeš biti? Izkušnja pravi, da je ob umiranju, takrat torej, ko gre v resnici zares, dobro 
samo biti, biti resničen. In če to deluje ob najskrivnostnejši človeški preizkušnji ob koncu 
življenja menim, da ni razloga, da takšne življenjske drže ne preizkusim v vsakdanjem 
življenju, v odnosih z najbližjimi in z vsemi, ki so mi poslani na življenjsko pot. In v zvezi 
z duhovnostjo, ki usmerja življenjsko pot in delovanje, so mi vedno bližje besede Josipa 
Jurčiča, ki jih je položil v usta desetega brata Martineka Spaka: ‟Človek je na svetu zato, 
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da sebe in druge srečne stori!‟ Srečne do konca v najžlahtnejšem pomenu besede.

Biti prostovoljec v Slovenskem društvu hospic pomeni stopiti na pot k sebi skupaj z 
izkušenimi in z neozdravljivo boleznijo preskušanimi sopotniki. K umirajočemu vedno 
stopam z enakim, tempeljskim spoštovanjem. Nikoli ne želim vsiljevati sebe, želim samo 
biti tu na razpolago. In tako veliko dobim. Vprašanje kaj dobiš, pa je eno najlažjih: če 
zdržim ob umirajočem včasih tudi do zadnjega diha, potem mi v vsakdanjem življenju 
skoraj nobena stvar ni več pretežka: dovolim nepopolnost sebi in najbližjim, sodelavcem, 
znancem. Spoznavam in preverjam, kaj mi je bistveno v življenju, kaj je prav in kaj narobe, 
skušam biti hvaležen za vsak dan posebej. Včasih sem si želel hitro smrt, kakšen infarkt, 
prometno nesrečo brez drugih poškodovanih. Danes pa si želim, da mi bi bilo dano 
posloviti se, prositi za kakšno odpuščanje, kakšno stvar poglihati, skratka svoje umiranje 
razumeti kot milostni čas, razumeti telesno in duhovno trpljenje kot svoj osebno pripravo 
za svoj prehod v večnost, pisano z malo ali pa veliko začetnico.

Jani Kramar
predsednik Območnega odbora DPBK

Sočutni telefon Slovenskega društva hospic
V tem težkem obdobju se ljudje srečujemo z različnimi stiskami. Zdi se, da se vse življenje 
okrog nas ustavlja, vsekakor pa se umiranje in žalovanje ni ustavilo. 
Zdaj, ko so smo več doma, lahko stiske, s katerimi se soočamo ob umiranju in žalovanju, 
še bolj izrazito občutimo. Iz tega razloga je Slovensko društvo hospic vsem ljudem, ki se 
soočajo s stiskami ob umiranju bližnje osebe in žalovanju, na voljo preko SOČUTNEGA 
TELEFONA. 

Sočutno podporo potrebujejo žalujoči in tisti, ki spremljajo svoje bolne in umirajoče. Le-ti 
pogosto ne morejo v stik s bližnjimi, mnogi žalujoči ne morejo na grobove v drugo občino, 
tako je za mnoge žalovanje oteženo. Mi delujemo tudi v tem času s podporo in spremljanjem 
umirajočih in žalujočih. Vabljeni, da stopite v stik z nami preko SOČUTNEGA TELEFONA. 
http://www.hospic.si/socutni-telefon/

Delujemo že 25 let po celotni Sloveniji, zato letos praznujemo, dodajamo življenje 
dnevom.
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S O Č U T N I    
T E L E F O N 

DDooddaajjaammoo  žžiivvlljjeennjjee  ddnneevvoomm..   

 

TTuu  bboommoo,,  
kkoo  nnaass  bboossttee  ppoottrreebboovvaallii..  

 
 
 
    
 

Subtilno bomo prisluhnili vašim potrebam. 
 

Vsi smo na poti med rojstvom in smrtjo, na poti iskanja ljubezni in smisla. 
Kako je umreti, ne vemo. Ko gre za umiranje potrebujemo nekoga,  

ki mu zaupamo, ki ne daje površnih 
odgovorov, ki je pripravljen hoditi po poti strahu. 

 

 

051 415 447  
 

Območni odbor Velenje 
Šaleška 2d 
3320 Velenje 
 

velenje@hospic.si 
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D R U Š T V O 
K N J I Ž N I Č A R J E V  C E L J E

DRUŠTVO KNJIŽNIČARJEV CELJE 

Društvo knjižničarjev Celje je bilo ustanovljeno 5. maja 1976. Prvi predsednik je bil 
Vlado Novak, takratni ravnatelj Študijske knjižnice Celje. Leta 1997 se je preimenovalo 
v Društvo bibliotekarjev Celje (v nadaljevanju DBC). 5. maja bomo praznovali 44 let.

DBC je prostovoljna, samostojna in nepridobitna strokovna organizacija bibliotekarjev 
in knjižničarjev na celjskem pokrajinskem območju. DBC združuje knjižničarje splošnih, 
šolskih in specialnih knjižnic iz Celja, Laškega, Žalca, Velenja, Mozirja, Šentjurja, Šmarja 
pri Jelšah, Rogaške Slatine, Slovenskih Konjic, Hrastnika, Trbovelj, Zagorja ob Savi 
in drugih manjših krajev v njihovi okolici. Naši člani so tudi študenti in upokojenci.

Trenutna predsednica DBC je višja bibliotekarka iz Knjižnice Velenje Brina 
Zabukovnik Jerič. V lanskem letu je bilo včlanjenih v DBC 151 članov, od tega 
3 študenti in 16 upokojencev. Sedež društva je v Osrednji knjižnici Celje.

DBC uresničuje svoje cilje in naloge z organizacijo strokovnih predavanj, posvetovanj in 
seminarjev. Tako organiziramo vsako leto 2 strokovni srečanji. V letošnjem letu bomo govorili 
o bontonu v knjižnici (Jolanda Železnik) in o lahkem branju (Sonja Bercko Eisenreich). V 
spomladanskem času organiziramo občni zbor, letošnji je bil volilni, tako da so člani potrdili 
vodstvo za naslednji dve leti. Prav tako že vrsto let organiziramo 2- ali 3-dnevno strokovno 
ekskurzijo. Žal te v spomladanskem času nismo izvedli zaradi negotovih razmer oz. prepovedi 
potovanja. Pomembna dejavnost društva je tudi vsakoletno srečanje članov v eni izmed 
splošnih knjižnic na območju (načrtujemo že 41. srečanje v Knjižnici Slovenske Konjice).

DBC sodeluje tudi z drugimi društvi po Sloveniji, tako smo v lanskem letu v 
soorganizaciji Društva bibliotekarjev Ljubljana in Društva bibliotekarjev Maribor 
organizirali strokovno srečanje na temo “Uporabniki in knjižničarke - Kaj pa 
knjižničarji?” in s krovno organizacijo Zvezo biblioteksrskih društev Slovenije (ZBDS).    

V svoje vrste vabimo torej vse knjižničarje in simpatizerje iz celjskega področja, ki se želijo 
strokovno družiti. Članstvo prinaša nekaj ugodnosti, kot je brezplačno članstvo v večini 
splošnih knjižnic po Sloveniji, popousti pri nakupu publikacij Mohorjeve družbe Celje, 
ugodnosti pri nakupu vstopnic izven abonmaja SLG Celje, popusti pri kopanju v Termani Laško 
in v Rimskih Termah, člani pa prejemajo tudi  brezplačno strokovno revijo Knjižnica. 

V teh težkih časih pa sporočamo, da ostanimo povezani, berimo in si širimo obzorja 
tudi iz domačega kavča ali računalnika. Vse splošne knjižnice na celjskeh imajo za svoje 



člane brezplačen dostop do oprtala BIBLOS, kjer si lahko izposodite elektronske knjige.

Veliko bralnih užitkov želimo!

Brina Zabukovnik Jerič 
predsednica DBC

Fotografija članov DBC iz lanskoletnega srečanja v organizaciji Knjižnice Rogaška Slatina.
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Pa n d e m i j a  j e  v p l i va l a  t u d i  n a 
d e l o va n j e  d r u š t e v

DRUŠTVO STEKLARJEV SLOVENIJE

Društvo steklarjev Slovenije je lani praznovalo  15 let 
delovanja. Člani so aktivni  - v glavnem so to steklarji, 
oblikovalci stekla z različnimi tehnikami, umetniki, 
ki razvijajo nove oblike, oblikovalci uporabnih in 
dekorativnih izdelkov, umetniških skulptur, so pa tudi 
umetnostni zgodovinarji in drugi profili izobražencev, 
ki jih zanima steklo, nekateri celo zbirajo zgodovinsko 
steklo … Društvo vsako leto organizira več osebnih in 
skupinskih razstav in javnih predstavitev članov. Ob  
15-letnici so v društvu podprli idejo o skupni knjigi 
- predstavitvi članov društva in ostalih slovenskih 
oblikovalcev stekla v različnih tehnikah; v knjigi bi 
lahko bilo še več avtorjev, a eni niso pokazali interesa 
za sodelovanje. Avtorica Erna Ferjanič je tako v knjigi 
Odsevi v steklu predstavila avtorje v intervju stilu, 
besedilom so dodane še fotografije izdelkov posameznih 

ustvarjalcev, kratko zgodovino o steklu in steklarnah pa je dodal Jože Rataj iz Pokrajinskega 
muzeja Celje.

Knjiga je nastajala vso leto 2019, v februarju je šla v tisk v Tiskarno Gracer v Celju in 
predstavitev je bila planirana v začetku aprila na Gradu Podsreda ob občinskem prazniku 
Občine Kozje (društvo je bilo ustanovljeno v Kozjem in ima tam domicil). 

Franci Černelč, Slomškov kelih, 
gravirano kristalno steklo.

Zgodovinski kozarci o Rogaški Slatini, iz zbirke LMRS, foto Iztok Nikolić



Zaradi pandemije so odpadle 
vse prireditve ob občinskem 
prazniku (tako kot drugod), 
delovanje društva se je za 
javnost ustavilo – tako je že 
odpadla ena od osebnih razstav 
na Gradu Podsreda, odpadla 
bo razstava v juniju na dvorcu 
Strmol, glede na negotov potek 
dogajanja v zvezi z virusom med 
nami pa nisem optimist tudi za 
ostale razstave in predstavitve 
za vso letošnje leto. V aprilu  

nam je odpadla tudi strokovna ekskurzija, ki jo organiziramo vsako leto, za letos pa ne kaže 
najbolje …

Tako kot je pri delu ovirano naše društvo, tudi ostala društva v tem epidemičnem času  
ne morejo uresničevati svojih ciljev in nalog, ne morejo delovati polno in pokazati svoje 
dosežke, ne morejo ustvarjati na svojem področju. Učinke epidemije čutimo vsak dan sproti 
in vsi si želimo, da bi čim prej lahko zaživeli, kot je bilo prej, a izgleda, da bomo morali tega 
vsiljivca še dolgo prenašati in upoštevati neka pravila, da bo življenje znosno in varneje. V 
negotovosti kljub vsemu gremo optimistično naprej, načrtujemo programe in pričakujemo 
dan, ko se bomo zopet lahko družili in skupaj društveno delovali.

Erna Ferjanič 

Avtorica Maja Zaplotnik je izdelala steklena priznanja 
za športne dosežke
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I z va j a n j e  i n s t r u m e n ta  C L L D  n a  o b m o č j u 
L A S  Z g o r n j e  S av i n j s k e  i n  Š a l e š k e  d o l i n e 

LAS ZGORNJE SAVINJSKE DOLINE (ZAVOD SAVINJA)

LAS Zgornje Savinjske in Šaleške doline v programskem obdobju 2014-2020 preko 
instrumenta CLLD - Lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost (Community Led Local Development), 
ki je v bistvu razširjen LEADER program, črpa sredstva iz Evropskega kmetijskega sklada za 
razvoj podeželja (EKSRP) in Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR). 

V predhodnem letu, letu 2019 se je na območju LAS Zgornje Savinjske in Šaleške doline 
izvajalo preko 20 projektov, potrjenih preko 1. in 2. javnega poziva LAS ZSŠD, sofinanciranih 
iz sklada ESRR in EKSRP. Večina projektov nadaljuje svoje izvajanje tudi v letu 2020, 
le peščica pa je izvedbo aktivnosti zaključila konec leta 2019 ali v začetku leta 2020. 
Projekti se navezujejo tako na investicije v opremo in izgradnjo ali obnovo stavb, kot na 
mehke vsebine, kot so izobraževanje kmetov, otrok, podjetnikov, povezovanje turističnih 
ponudnikov, izvedba delavnic, analize vod, priprava in izvedba programov in produktov,… 
Opisi vseh operacij so na voljo na spletni strani LAS Zgornje Savinjske in Šaleške doline, 
www.savinja.si. 

Januarja 2020 je LAS Zgornje Savinjske in Šaleške doline objavil 3. javni poziv  LAS ZSŠD 
za črpanje sredstev iz EKSRP in ESRR sklada. Na skladu EKSRP je na voljo 150.131,29 € na 
dveh ukrepih, na skladu ESRR pa je na petih ukrepih na voljo 430.783,22 €. Predvidoma naj 
bi se poziv zaključil v marcu 2020, vendar je zaradi epidemije bolezni COVID-19 upravni 



odbor odločil, da se rok za oddajo vlog podaljša najmanj do 5.6.2020. Več informacij o 
javnem pozivu in vsa pomembna obvestila v povezavi z njim so na voljo na spletni strani LAS 
ZSŠD, www.savinja.si. Vodilni partner LAS vabi vse zainteresirane k prijavi na javni poziv, ter 
obenem nudi tudi vse informacije in pomoč pri pripravi vlog.  

Preko instrumenta CLLD je LAS-om omogočeno tudi črpanje dodatnih sredstev iz Podukrepa 
19.3: Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine, in sicer preko 
javnih razpisov Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Na območju Zgornje 
Savinjske in Šaleške doline se je tako izvedlo oziroma se izvaja 6 projektov sodelovanja 
(štirje so zaključeni, dva sta v izvajanju). Preko teh projektov je območje prejelo slabih 
300.000,00 € dodatnih sredstev. V primerjavi s preostalimi LAS-i po Sloveniji, je to največje 
število projektov sodelovanja, ki jih izvaja LAS. V februarju 2020 se je zaključil še 5. javni 
razpis MKGP za operacije sodelovanja, na katerega je LAS Zgornje Savinjske in Šaleške 
doline prijavil še štiri operacije sodelovanja z različno tematiko. Rezultate pričakujemo v 
juniju. 

Projekti sodelovanja se v večini izvajajo na ožjem območju. Na primer v projekt Vodne 
zgodbe Kamniško Savinjskih Alp so bile vključene občine Solčava, Luče in Ljubno, ki so 
preko le-tega pridobile analize izbranih vodnih virov, zgodbe, ter festivale pitne vode. V 
projektu Festival domačih okusov in tradicije sta se združili občini Šmartno ob Paki in Rečica 
ob Savinji, ki sta svoji tradicionalni prireditvi, Lenartov sejem in Martinova sobota, združili 
v Festival tradicionalnih prireditev, obenem pa sta območju ponudili tudi izobraževanje o 
tradicionalnih jedeh, slikanico za otroke…
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Konec leta 2019 se je zaključil projekt Novi izzivi slovenske drobnice, v katerega so bile 
vključene vse občine Zgornje Savinjske doline. Glavni namen tega projekta je bila promocija 
ovčereje, od učenja striže ovac, do priprave jedi iz jagnjetine/ovčetine, priprava novih izdelkov 
iz volne, ter izvedba Festivala ovčje volne Bicka v letu 2019. Skoraj istočasno se je zaključil 
tudi projekt Integralni turistični produkt zeliščarske dediščine, v katerega so bile vključene 
vse občine Zgornje Savinjske in Šaleške doline. Preko projekta je območje pridobilo zeliščne 
zgodbe, turistični produkt, izobraževanje za pridobitev nacionalne poklicne kvalifikacije 
zeliščar, promocijski film, predvsem pa dvoletno izvedbo Festivala zelišč Zgornje Savinjske 
in Šaleške doline, ki je doživel kar velik uspeh. Eden izmed ciljev projekta je bil, da festival 
preraste v vsakoleten dogodek, kar je uspelo, saj bo Občina Gornji Grad v sodelovanju z 
Zasebnim zavodom Mesto na vasi v nadaljnjih letih pripravila Festival zelišč. 

V izvajanju sta še dva projekta, Interaktivni turizem za vse, katerega del je občina Ljubno, 
ki bo preko le-tega preuredila flosarsko muzejsko zbirko preko VR tehnologije. Projekt bo 
zaključen v letošnjem letu. Letos se zaključi projekt Trajnostna mobilnost in turizem na 
kolesih, preko katerega bo na območju Mestne občine Velenje prišlo do razširitve sistema 
izposoje koles Bicy, ter do priprave novega turističnega produkta na področju trajnostne 
mobilnosti v Mestni občini Velenje. Ta projekt se izvaja v sodelovanju s tujimi partnerji iz 
Irske, kamor je bila v lanskem letu izvedena tudi ekskurzija slovenskih partnerjev. V letošnjem 
letu pričakujemo irske partnerje, ki nam bodo vrnili obisk. Predstavljeni jim bodo rezultati 
projekta, predvsem pa področje kolesarske kulture v Sloveniji. Upam, da nam bo situacija 
okrog COVID-19  to omogočila. 

Za prihajajoče leto 2020 si želimo večjega sodelovanja med lokalnim prebivalstvom, 
občinami in institucijami, saj bo le takšno vedenje doprineslo k razvoju celotnega območja 
LAS. Ostanite zdravi!

Tamara Danijel
Anja Kumprej
Ivanka Orešnik





 29 |Regionalno stičišče Novus

D o g o d k i  i n  a k t i v n o s t i 
R K  M o z i r j e  S 5 1 D S W

       RADIO KLUB MOZIRJE

Letni občni zbor članov 2020 - Na sestanku UO smo se dogovorili, da letošnji občni zbor 
članov izvedemo v soboto 22. februarja 2020, in tako smo tudi izpeljali naše vsakoletno 
srečanje. Pregledali smo dogodke preteklega leta in seznanili navzoče z načrti za letošnje 
leto. Po pregledu poročil in ostalih obveznosti nas je na pustno soboto obiskala še maska. 
Večer smo končali v raznih pogovorih in večerjo. 

Foto Jože S50SL

PREDAVANJE ARON IG-Ljubljana
Zveza radioamaterjev Slovenije je v sodelovanju z Izobraževalnim centrom za zaščito in reševanje 
v soboto 29. februarja 2020 organizirala že 5 Usposabljanje ARON (aktivnost radioamaterjev ob 
nesrečah in nevarnostih). Osnovni namen usposabljanja je bil seznanitev radioamaterskih ARON ekip 
s sistemom zaščite in reševanja v Sloveniji ter vlogo radioamaterjev v sistemu ZARE. Tudi tokrat so 
bile teme usmerjene predvsem v načine dela na frekvencah, ki so primerni za komunikacije v izrednih 
razmerah.



Usposabljanje ARON presega meje Republike Slovenije saj se ga udeležijo tudi radioamaterji 
ter pripadniki sorodnih služb iz tujine. Med okoli 100 udeleženci so bili na usposabljanju 
prisotni tudi radioamaterski kolegi iz Bosne in Hercegovine in sicer iz Radiokluba “Kozara”. 
Kolegi iz Zenice so predstavili sodelovanje radioamaterjev z njihovo gorsko reševalno 
službo. Med njimi je bil prisoten tudi župan občine Maglaj, ki se je dogodka udeležil skupaj 
s podžupanom. 
Teme za usposabljanju so bile izbrane v povezavi z vajo SIQUAKE 2020, ki je bila predvidena 
za mesec maj, vendar zaradi trenutnih razmer to verjetno ne bo mogoče. V vaji bi na podlagi 
Državnega načrta zaščite in reševanja ob potresu sodelovale tudi enote radioamaterjev, 
ekipa RK Mozirje spada pod regijski center za reševanje Celje.
Prisotni smo se seznanili tudi z novim vozilom za zveze Civilne zaščite ter si razjasnili pojme 
o tem kaj je Mehanizem Civilne zaščite Evropske unije.
Na tem predavanju smo se nekateri člani RK in ki smo v ekipi ARON odpeljali proti Ljubljani 
in naprej do Izobraževalnega centra za reševanje na Igu, kjer smo bili prisotni na tem 
predavanju. Predavanja se je udeležilo skupaj okoli 120 radioamaterjev.

Predavanje o sistemu ARON in sorodnih sistemih so predavali zaposleni v teh službah. Kot 
sem že omenil glede vaje na državnem nivoju je izvedba še vprašljiva, zato smo se člani 
dogovorili, da zaradi prepovedi gibanja izven občin svojo različno opremo preizkušamo kar 
od doma. Tako se vsak večer slišimo preko radijskih valov, kjer se vodje »skeda« menjamo.

Radioamaterji v teh dneh aktivnost usmerjamo tudi na področju vzpostavljanja radijskih vez 
preko državnih mej in celin. Nekatere države so aktivirale aktivnosti za pridobitve diplom 
na temo CORONA-19 in podobnih tem (STAYHOME, STAYSAFE, HEROES, WARD-svetovni 
dan radioamaterjev,…)

SVETOVNI DAN RADIOAMATERJEV 2020
Vsako leto, 18. aprila, radioamaterji po svetu praznujemo Svetovni dan radioamaterjev. 
Na ta dan, daljnjega leta 1925, je bila namreč ustanovljena IARU, kot krovna svetovna 
radioamaterska organizacija, katere članica je tudi Zveza radioamaterjev Slovenije. IARU 
torej na današnji dan praznuje svojo 95. obletnico obstoja.

Več o Svetovnem dnevu radioamaterjev si lahko preberete na spletni strani IARU.

CQ WPX SSB marec 2020
Zadnji vikend v marcu je potekalo tekmovanje CQ WPX SSB, katerega smo se do sedaj 
tradicionalno udeleževali na klubski ravni. Letos se žal ni izšlo po načrtih za izvedbo 
tekmovanja (trenutno stanje), zato pa smo imeli posamezne udeležence od doma. Izkoristili 
smo čas karantene in ne-druženja ter v tekmovanju sodelovali kar od doma. Stara udeleženca 
sta tako že stalnica, Barbara S55BA in Jaka S55X, pridružilo pa se nas je še nekaj ostalih, 
Miro S52ON, Andrej S57FA, Jože S50SL in jaz S56VHR. 

Robi Hudolin S56VHR
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P r i s p e v e k  o  p r o j e k t u
 K u lt u r n i  2 0 2 0

       KŠDD

Februar 2020 je za KŠDD bil pester, naporen in obarvan s 101 barvo kulture.
Tradicionalni festival in naš največji projekt, 
ki v Dravinjski dolini že 22. let ustvarja 
zgodbe in spreminja imena od Kulturnega 
dneva do Kulturnega tedna, do Kulturnih dni, 
je letos na kratko bil kar Kulturni 2020. Namen 
projekta je spodbujanje različne kulture: glasbe, 
pesništva, likovne umetnosti, fotografije, vina, 
lutk in gledališča. Prav tako je naš cilj spodbujati 
lokalne izvajalce glasbe, umetnike, pesnike in 
nasploh navdušence kulture.

V letu 2020 nam je pod streho petih vikendov 
uspelo pospraviti 9 dogodkov.
 
Otvorila je skupina Hamo & Tribute 2 Love, ki 
emocije, strasti in nežne strani ljubezni vpletajo 
v večno glasbo klasičnega rocka, bluesa, soula 
in funka.

V drugem vikendu dogajanja smo praznovali 75. obletnico rojstva velike legende reggaeja – 
Bob Marley-ja, skupaj s hrvaško skupino Brain Holidays, ki so z jamajškimi ritmi in pisanimi 
barvami plesali na Bob Marley-jeve pesmi.

Osrednja stvar na Kulturnih dnevih je pesniška zbirka, ki je posvečena naši legendi 
pesništva, Francetu Prešernu. Zato smo tudi letos, prav na praznik, imeli Pesniški večer, 
na katerem smo predstavili svojo, že 22. pesniško zbirko Kluba študentov Dravinjske doline 
z naslovom Gozd, v kateri se je predstavilo več kot 10 avtorjev. Večer je tudi popestrila 
gledališka dvojica – Amadej Kraljevič in Sergej Harlamov, ki sta se predstavila z imenom Teror 
naključja. S predstavo sta publiki predstavila senzorično poezijo. Za pikico na i oz. za lepe 
slikice na stenah MC Patriota pa je poskrbela lokalna nadobudna umetnica Nuša Hohnec, ki 
se posveča predvsem photoshop umetninam. Svojo razstavo je poimenovala Minljivost in je 
povedala, da svoje umetnosti ona ne razlaga, naj se razlaga sama.

V tretjem vikendu smo se prepustili ljubezni in valentinovim dišavam in zraven dodali še 
dobrodelno noto. V soorganizaciji z Lions Klubom Konjice smo dogajanje iz klasičnega MC 
Patriota, našega štaba, preselili v dvorano Doma kulture Slovenske Konjice, kjer so se širili 



toni jazza in brazilskega stila bossa novo iz inštrumentov in glasov Bossa de Novo. Prispevki 
koncerta so namenjeni družinam v stiski iz okolice.

Poleg klasične kulture je pri nas pomembna tudi vinska kultura. Vinske vibracije, ki jih 
tradicionalno organiziramo, so namenjene pravilnem pitju in pokušini kovostnih in 
raznovrstnih vin. Prav tako podpiramo lokalne pridelovalce in jim omogočamo, da se pri nas 
predstavijo s svojo ponudbo. Letos so se predstavili Vina Založnik, Vina Šerbinek ter Vino 
Gaube. Da pa je bila pokušina še bolj pestra so poskrbeli Funk Fact – mladi glasbeniki s 
svojimi funk ritmi. Da pa je bilo še bolj pestro, je poskrbela pevka Sara Lamprečnik, ki je s 
svojim vrhunskim glasom ustvarila popolno harmonijo večera.

Četrti vikend smo želeli pregnati zimo. PUST! Sam kaj, ko si letošnja zima ne zasluži takšnega 
naziva. Ampak mi se nismo dali. Prišle so vse maske – Kremenčkovi, marsovci, domine, 
turisti, čarovniki, pirati, Egipčanski miti in legende in še več! Na odru so pa piskali policisti iz 
Cerknice: Gentlemeni, ki so poskrbeli da smo skupaj odgnali tisto eno snežinko, ki je padla 
februarja na tla.

Hip Hop! Brez tega tut ne gre. Zato se je iz Trnovga pripeljala legenda slovenske rap scene, človek, 
ki ima priimek isti kot ime, umetnik ki se podpisuje Klemenx2. Ja, Klemen Klemen! Kot da njegovi 
komadi niso dovolj odmevni, zabavni in skorajda pripovedni, je na odru poskrbel za odličen šov in 
teatralnost. Samo za občutek: garderobo je menjal petkrat, da ne govorimo o vseh pripomočkih. 

Foto Melanie Lorenčič
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Za primerno vzdušje sta pred koncertom poskrbela dva lokalna reperja Silent lake pa Vouk, 
ki sta se s tovrstno glasbo prvič predstavila na našem odru in moramo reči, bila sta odlična!

Zagotovo veste vsaj nekaj o tako znanem Oli Walkerju. Če ne veste, da je velik 1.65cm, 
da je njegovo najljubše pivo Laško, da ima novo sopotnico Carlitos in da ima najraje 
študente KŠDD-ja, veste vsaj to, da hodi peš po Ameriki – od juga do severa, 27000 
km. Letos smo že drugič načrtovali njegov potopis, ki bi potekal preko videoklica. 
Ampak Oli nas ni mogel pustiti na cedilu, zato nas je en dan pred potopisom presenetil 
in prišel domov! Samo za nas, o kako lepo. Sicer res, da je imel manjše nelagodnosti 
in da so mu ukradli potni list, ampak nam je zagotovil, da je prišel samo zaradi nas. 
Tako smo lahko Olijeve dogodivščine poslušali v živo, ga objeli in mu stisnili roko. 
Za večerno glasbo so poskrbeli ljubljanski DJ-ji Everything goes, ki so res poskrbeli za vse 
možne zvrsti.

29. februar. Zaključek. Ali kot smo ga poimenovali mi – dan d z DAN D. Poskrbeli so za 
odličen in divji konec dolgega in pestrega februarja v Dravinjski dolini.

Torej, kaj smo doživeli? Kulturne 2020! 5 vikendov. 9 dogodkov. In nešteto nepozabnih 
spominov.
Pokazali smo, da je kultura raznovrstna, za vsakega drugačna in edinstvena. Vsi študenti, 
organizatorji, nastopajoči, umetniki in obiskovalci so zopet dokazali, da res “ni tak težko bit 
kulturn!”

Melanie Lorenčič

Foto Melanie Lorenčič



d r u š t v o  Š M O C L  Z  M L A D I M I  I N  Z A  M L A D E

      DRUŠTVO ŠMOCL

Društvo ŠMOCL je mladinski center, ki mladostnikom kvalitetno zapolnjuje prosti čas, hkrati 
pa nudi potrebno pomoč do izobrazbe in poklica preko neformalnih izobraževanj, raznovrstnih 
motivacijskih delavnic ter pridobivanjem izkušenj na področju tako prostovoljstva kot 
praktičnih vsebin. Namen društva je predvsem neformalno izobraževanje mladih, pomoč pri 
izobrazbi ter podpora pri vstopu na trg dela, hkrati pa mlade in njihove talente ter znanja 
predstaviti lokalni skupnosti ter tako mlade kot lokalno skupnost ozavestiti in seznaniti s 
široko paleto mladinske politike in kulture s področja celotne Evrope. Svoje cilje uresničujemo 
preko rednega mesečnega kulturnega programa, vodenjem mladinskih delavnic, ter udeležbe 
na le teh, z informacijsko točko, kjer je vsem prebivalcem omogočen brezplačen dostop do 
interneta in necenzurirane informacije s področja kulture, mladinskega dela in mladinske 
politike. Evropsko prostovoljno službo (ESE) je dodatna kakovostna dopolnitev našega 
poslanstva, saj je mladim s to dejavnostjo omogočeno brezplačno pridobivanje neformalnih 
znanj. 

V preteklem letu smo bili šmoclovci še posebej pridni. Organizirali smo kar nekaj dogodkov, 
ki so popestrili dneve v lokalni skupnosti in širše. Društvo ŠMOCL je mladinski center, 
ki mladostnikom kvalitetno zapolnjuje prosti čas, hkrati pa nudi potrebno pomoč do 
izobrazbe in poklica preko neformalnih izobraževanj, raznovrstnih motivacijskih delavnic 
ter pridobivanjem izkušenj na področju tako prostovoljstva kot praktičnih vsebin. Namen 
društva je predvsem neformalno izobraževanje mladih, pomoč pri izobrazbi ter podpora pri 
vstopu na trg dela, hkrati pa mlade in njihove talente ter znanja predstaviti lokalni skupnosti 
ter tako mlade kot lokalno skupnost ozavestiti in seznaniti s široko paleto mladinske politike 
in kulture s področja celotne Evrope. Svoje cilje uresničujemo preko rednega mesečnega 
kulturnega programa, vodenjem mladinskih delavnic, ter udeležbe na le teh, z informacijsko 
točko, kjer je vsem prebivalcem omogočen brezplačen dostop do interneta in necenzurirane 
informacije s področja kulture, mladinskega dela in mladinske politike. Evropsko prostovoljno 
službo (ESE) je dodatna kakovostna dopolnitev našega poslanstva, saj je mladim s to 
dejavnostjo omogočeno brezplačno pridobivanje neformalnih znanj, delovnih izkušenj in 
medkulturno učenje, kar je v popolni skladnosti z delovanjem našega društva. 

Društvo ŠMOCL svoje delo uspešneje opravlja tudi zaradi vse ustrezne infrastrukture, 
ki je primerna tako za delo z mladimi, kot za pomoč in sodelovanje z različnimi društvi 
in posamezniki iz naše lokalne skupnosti. Naš center vsebuje tri glavne prostore: Otročji 
center Kino, ki je namenjen predvsem otrokom iz vrtcev in osnovnih šol, ter tudi društvom 
in posameznikom, ki dvorano koristijo za predavanja, svoje dogodke, manjše koncerte in 
predavanja. V preteklem letu smo v Otročjem centru kino denimo izvedli kar 830 ur v 
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Pomembno dejstvo pa se nam zdi mlade ne samo neformalno izobraževati na vseh področjih 
temveč jim dati priložnost za udejstvovanje v mladinski politiki ter javne vzpostavitve 
njihovih problemov. V ta namen smo v preteklem letu skupaj z našo novinarko, Špelo Juhart 
ter Marjeto Ocvirk ponovno organiziralo okroglo mizo, tokrat na temo sovražnega govora, ki 
smo jo dobro implementirali s pomočjo problematike begunstva, nasilja nad mladimi dekleti 
ter sovražnega govora med mladimi. Mladi tovrstne okrogle mize dobro sprejemajo in so 
nad tem, da lahko svoje ideje in mnenja delijo javno, navdušeni. 

obliki Dnevnega centra za osnovnošolske otroke.Kot drugo deluje tudi Dnevni center v 
prostorih Društva Šmocl, ki je namenjen predvsem najstnikom iz srednjih šol in študentov. 
V okviru tega smo preteklo leto izvedli kar 1045 ur Dnevnega centra. Tretji pa je prostor 
multimedijskega centra (MMC) Tv Laško, kjer izvajamo naše najpomembnejše izobraževalne 
aktivnosti. V sklopu MMC Tv Laško smo v preteklem letu imeli 136 objav v obliki video ali 
besedilnih prispevkov ter posnetkov prireditev, predstav ter skladb. Prostori tako omogočajo 
aktivno preživljanje prostega časa ob različnih prostoročnih delavnicah, interaktivnih igrah 
in projektih, ki vključujejo animacije, izobraževanja in praktično usposabljanje na področju 
fotografije, osvetljave, avdio in video produkcije- slednje je namenjeno predvsem učencem 
višjih razredov osnovne šole in srednješolcem. V MMC Laško pripravljamo delavnice 
snemanja in montaže videospotov in prispevkov, ki jih objavljamo na spletnem portalu www.
tvlasko.si. V lanskem letu smo tako ponovno izvedli Filmske delavnice, kjer smo s pomočjo 
Luksuz produkcije angažirali osnovnošolske otroke zadnje triade. Njihov prispevek je viden 
tako na spletni strani Luksuz produkcije, kot na spletni strani OŠ Primoža Trubarja Laško. V 
Šmoclu pa neformalno izobraževanje nudimo tudi mladim, ki svojih hobijev zaradi različnih 
vmesnikov ne zmorejo opravljati v lokalnem okolju. Tako v našem mladinskem centru deluje 
tudi Foto sekcija, možnost za avdio in video snemanje videospotov in avdio posnetkov 
neuveljavljenih glasbenih skupin, pevcev  ter lokalnih pevskih zborov. Mladim smo poleg 
neformalnega izobraževanja z vso potrebno opremo namenili tudi subvencijo za uporabo 
opreme. 



Tako kot vsako leto smo tudi letos plodovito sodelovali s foto krožkom, kjer so mladi 
fotografirali JSKD prireditve. Rezultat je viden kot redna razstava fotografij v Otročjem 
centru Kino. Kot vsako leto smo izobraževalnimi ustanovami (vrtec, šola, šola s prilagojenim 
programom) sodelovali na različnih ravneh. Izvedli smo nekaj internih ogledov risanih in 
animiranih filmov v naših prostorih, ravno tako smo za vse vrtce, osnovne šole in podružnične 
šole občini Laško izvedli brezplačne lutkovne predstave z gledališčem Pravljičarna. Za 
srednješolce in študente smo organizirali različne delavnice in izobraževanja, poleg tega 
pa lahko vsak dan uporabljajo prostore našega dnevnega centra, kjer izvajamo različne 
interaktivne igre in omogočamo sodelovanje na različnih projektih društva.

V preteklem letu smo skupaj z Zavodom risanje pod strokovnim vodstvom Simona Sande 
v zimskih in pomladnih mesecih izvajali tudi otroške sobote. V neposredni bližini našega 
društva imamo v najemu namreč prostore bivšega kina, ki smo ga v letu 2014 obnovili in 
nastal je Otročji center Kino, kjer s primerno opremo in osebjem zagotavljamo celodnevni 
informativni prostor namenjen najmlajšim generacijam (vrtec in osnovna šola).  V Otročjem 
centru vsako soboto izvajamo animacijo za otroke in prostoročne delavnice, občasno pa 
organiziramo lutkovne predstave.

Društvo ŠMOCL pa ne deluje zgolj kot podpora otrokom in najmlajšim. Lahko bi dejali, 
da smo praktično kardio vaskularni sistem naše občine, saj s svojo tehnologijo napajamo 
praktično vsa društva, zavode, inštitucije v občini Laško, kjer se nenehno povezujemo tudi z 
drugimi kulturnimi društvi, skupinami in posamezniki, ki delujejo z nami ali v naših prostorih 
prostovoljno in ljubiteljsko izvajajo aktivnosti s področja prostočasnih kulturnih dejavnosti. 
Tako smo letos sodelovali pri organizaciji, idejni zasnovi ter preko snemanja, ozvočevanja, 
napovedovanja ter pripravi prispevka odmevnejših prireditev v sodelovanju z drugimi društvi 
(STIK, Turistično društvo, Zveza Možnar, Likovno društvo, Čebelarsko društvo, KUD Laška 
pihalna godba, Turistično društvo Laško, Upokojensko društvo Laško,/.../), kot so Mavrična 
dežela in Dan Laščanov na Festivalu Pivo in Cvetje, Guštfest Laško, Kavarniški večeri ter 
prireditvi »Nocoj je ena luštna noč«. Z lastno ekipo nenehno sodelujemo in organiziramo 
kulturno-umetniške prireditve v naši občini (alternativne koncerte, jazz koncerte, razstave, 
festivale, ipd.) Letos smo izvedli odmevnejše koncerte, ki so pridobili tudi mednarodno 
akontacijo, s katero se lahko pohvalimo na dogodku Metaljot raspaljot, kjer smo zabeležili 
več kot 600 obiskovalcev, tako domačih kot tujih (Avstrijci, Italijani in Hrvati). Skupaj z 
nastopajočimi pa smo beležili 700 prisotnih. V preteklem letu smo izvedli tudi dva koncerta 
elektronske glasbe- Migetalnici, kjer se je na obeh skupaj zvrstilo okoli 400 ljudi ter več 
kot deset nastopajočih. Prav tako smo izvedli dva koncerta punk glasbe, Warm Up Punk 
Rock, kjer se je na obeh koncertih zvrtsilo okoli 300 obiskovalcev ter 8 nastopajočih skupin. 
Izvedli pa smo tudi koncert z naslovom »DJUSKANJE«, ki smo ga organizirali z namenom 
poizkusa združiti mlade iz različnih krajevnih skupnosti Laškega. Na obeh koncertih skupaj 
se je zvrstilo dvesto mladih, predstavilo pa se je okoli deset nastopajočih.
 
Kot vsako leto pa je ŠMOCL organiziral tudi tradicionalno prireditev za mladino in otroke, 
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Tudi v preteklem letu smo izvedli Irski večer, kjer smo nabito polno Pivnico Savinjo privabili 
s craft pivi ter duetom Samuel Bules in Miha Erič. 

V januarju in decembru 2019 smo na drsališču opravili več kot 460 ur, hkrati pa smo letos v 
decembru pričeli še s tečaji drsanja za otroke in odrasle. Ker je bil obisk tako zelo številčen, 
sedaj tečaj obiskujejo kar štiri skupine otrok in odraslih. Na drsališču pa so sodelovali tudi 
naši prostovoljci Erazmus + projekta, ki so v dopoldanskem času pomagali osnovnošolskim 
skupinam. Poleg drsališča v Šmoclu redno spremljamo tudi občinsko Futsal ligo Laško, kjer 
poleg snemanja ter zmontiranih posnetkov pomagamo pri organizaciji zaključka lige. Posneli, 
zmontirali in objavili smo več kot 20 prispevkov. Močni pa smo tudi v prostovoljnih akcijah. 
Naša ekipa več kot desetih prostovoljcev deluje tako pri snemanju vseh prireditev v vseh 
krajevnih skupnostih v Laškem. Prav tako je ekipa društva Šmocl sodelovala na obeh (čistilni 
in olepševalni) okolijskih akcijah, ki sta se zvrstili v preteklem letu. V lanskem letu smo na 
novo pridobili tudi dva ERAZMUS + prostovoljca, ki delujeta na področju IKT tehnologije 
ter ekološkega ozaveščanja.

Zelo aktivni pa smo tudi v lokalni prostovoljni dejavnosti. V preteklem letu je nagrado za 
naj prostovoljca osvojil Jonas Lesjak, bivši predsednik našega društva, ki preko prostovoljne 
dejavnosti v našem kraju, sodelovanja na raznovrstnih olepševalnih akcijah in projektih 
našega društva v lokalni skupnosti skrbi za pestro aktivnost mladih v lokalnem okolju z 
organizacijo raznovrstnih koncertov alternativne glasbe.

ki je popolnoma zastonjske narave, Pisani balon. Le ta je tekom let pridobila vse lastnosti 
družinske prireditve, saj vsako leto privablja več kot 300 obiskovalcev, vse več pa je tudi 
vsebin, ki didaktično navdušujejo mlade, otroke in starejše, kjer lahko otroci in starši 
sodelujejo na raznovrstnih didaktičnih ter ustvarjalnih delavnicah, preizkusijo raznovrstne 
športe, prisluhnejo koncertom ter lutkovnim in igranim predstavam, hkrati pa so mladi ter 
družine deležni tudi kulinarične ponudbe, prireditev navadno pričnemo z zdravim slovenskim 
zajtrkom.



Naš doprinos lokalni skupnosti je tako odmeven, da brez soorganizacije, pomoči in podpore 
pri izvedbi ne mine praktično 90% prireditev in aktivnosti v občini Laško. Trudimo se dosegati 
pestrost in raznolikost, hkrati pa rušimo stereotipnost sodelovanja mladih in starejših občanov, 
tistih v višjih standardnih skupinah in tistih z manj zmožnostmi. Zavzemamo se predvsem za 
ranljive skupine in jim, s pomočjo medijev, delavnic in dogodkov dajemo glas. Pri doseganju 
avtonomije mladih v našem društvu se poslužujemo različnih načinov informiranja s katerimi 
ozaveščamo mlade o njihovih pravicah in dolžnostih ter možnostih in priložnostih. Mladim 
ponujamo možnost neformalnega izobraževanja, prostočasne aktivnosti, nudimo podporo 
pri iskanju zaposlitve ter  mladim omogočamo prostovoljsko delo za pridobitev kompetenc 
in izkušenj.

V Društva ŠMOCL izvajamo različne sklope aktivnosti, in sicer v MMC Laško pripravljamo 
delavnice snemanja in montaže videospotov in prispevkov, ki jih objavljamo na www.tvlasko.
si. MMC ima po našem mnenju največji potencial, preko katerega lahko mladi pridobijo prvi 
stik in izkušnje z multimedijsko tehnologijo. Na to nakazujejo tudi izkušnje iz preteklosti, 
saj je že nekaterim prostovoljcem, ki so pričeli z delom v MMC TV Laško, na podlagi 
pridobljenih izkušenj in kompetenc, uspelo najti redno zaposlitev. V prostorih Otročjega 
centra Kino smo s primerno infrastrukturo in osebjem zagotavljali celodnevni informativni 
prostor namenjen mlajšim generacijam. Prostori omogočajo preživljanje dodatnega prostega 
časa ob različnih prostoročnih delavnicah, igrah in projektih, ki vključujejo animacije, 
izobraževanja in praktično izvajanje na področju fotografije, luči, avdio in video produkcije 
– slednje je namenjeno predvsem učencem višjih razredov osnovne šole in srednješolcem. 
Poleg otroških in mladinskih dejavnosti Otročjega centra Kino in matičnih prostorov društva, 
vsekakor ne gre pozabiti na povezovanje s kulturnimi društvi, skupinami in posamezniki, ki 
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delujejo z nami ali v naših prostorih prostovoljno in ljubiteljsko na področju prostočasnih 
kulturnih dejavnosti. S kulturno vzgojo in izobraževanjem ter posredovanjem in varovanjem 
kulturnih vrednot so doprinos lokalni skupnosti. 

Pomembno je, da skrbimo za mlade, da se aktivno vključujejo v lokalno okolje. Mi skrbimo, 
da ostajamo povezani ter, da zagotavljamo pestrost dogodkov za vse starostne skupine 
naše lokalne skupnosti, predvsem pa, da poskrbimo za mlade na poti izobraževanja ter za 
otroke, da lahko preko zastonjskih dogodkov uživajo v aktivnostih, ki so namenjene našim 
najmlajšim!

Špela Juhart,
Društvo Šmocl 

C e n t E R  z a  d r u ž i n e  H a r m o n i j a

       DRUŠTVO NOVUS

 Trg mladosti 6, 3320 VELENJE
 05 908 14 90

www.drustvo-novus.com
info@drustvo-novus.com

f: Drustvo Novus

vsak delovnik od ponedeljka 
do petka od 7.00 do 17.

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 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 odraža v dobrem odnosu med starši in otroci. 

AKTIVNOSTI V MAJU:
13. 5. 2020 ob 10:00 – Sončki (Za)Upanja 19. 5. 2020 ob 17:00 – Zakaj je sodobno 
starševstvo tako stresno?
20. 5. 2020 ob 15:00 – 18:00 – Ustvarjanje vezi med starši in otroki
27. 5. 2020 ob 10:00 – Sončki (Za)Upanja 

VSEBINE IN AKTIVNOSTI S PODROČJA ZDRAVEGA ŽIVLJENJSKEGA SLOGA
V okviru zdravega življenjskega sloga izvajamo delavnice informiranja in obveščanja o 
zdravem življenjskem slogu, vzgajanje v IKT družbi, obvladovanje stresa, priprava zdravih 
obrokov, pomen gibanja, pogovori, izmenjava receptov za pripravo zdravih jedi, informiranje, 
usmerjanje ljudi k zdravemu načinu življenja.

V letih 2017 - 2020 je Center za družine Harmonija sofinanciran s strani Ministrstva za delo, 
družino, socialne zadeve in enake možnosti, Mestne občine Velenje in Občine Šmartno ob 
Paki, zato so vse aktivnosti za uporabnike centra brezplačne.

NEFORMALNO DRUŽENJE
Neformalno druženje zagotavljamo v prostorih Centra za družino Harmonija od ponedeljka 
do petka, od 7:00 do 17:00.

REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO,
SOCIALNE ZADEVE IN ENAKE MOŽNOSTI



 41 |Regionalno stičišče Novus

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!

15. 5. 2020 od 7. – 17. ure  DAN ODPRTIH VRAT DRUŽINSKEGA CENTRA

IZVAJANJE POČITNIŠKIH AKTIVNOSTI 
ZA OTROKE IN ORGANIZIRANO 
OBČASNO VARSTVO OTROK
V času šolskih počitnic organiziramo 
program aktivnega preživljanja počitnic 
(družabne, socialne in gibalne igre, igre 
brez meja, teambuilding igre, ustvarjalne 
in računalniške delavnice). 

Počitniški program izvajamo na prostem 
(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.

AKTIVNOSTI V MAJU:
4. 5. 2020 ob 16:30 – Osnove zdravega življenjskega sloga 
12. 5. 2020 ob 18:00 – Joga smeha
18. 5. 2020 ob 18:00 – Urbana telovadba

TERMINI ZA POLETNE POČITNICE:
1. Termin: 29. 6. – 3. 7. 2020
2. Termin: 6. 7. – 10. 7. 2020
3. Termin: 24. 8. – 28. 8. 2020  



P r i s p e v e k  z a  B I LT E N

       UNIVERZA ZA TRETJE ŽIVLJENJSKO OBDOBJE VELENJE

Osebna izkaznica našega andragoškega društva, ki deluje že 34 let,  je razvidna iz priloženega 
letaka.
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Člani UNI 3 Velenje smo v letu 2020 nadaljevali z izobraževalnim programom za študijsko 
leto 2019/2020, katerega smo na današnji dan (30.04.2020.) realizirali z 75 %, kljub temu, 
da je običajen način izobraževanja, ki se je izvajal v 46 krožkih, trajal le do 16. marca 
2020. Od takrat naprej pa smo delovali na daljavo in od doma. Pomagali smo se s sodobno 
informacijsko tehnologijo in izvedli preko elektronske pošte Zbor članov, na katerem je 
sodelovalo 104 od 411 članov, registriranih na dan 31.12.2019. Soglasno je 103 članov 
potrdilo vse predlagane sklepe in tako potrdilo poročilo o delu v letu 2019, finančna 
poročila, poročilo nadzornega odbora in program s finančnim načrtom za leto 2020. Iskrena 
hvala vsem članom, ki so se v teh negotovih časih potrudili in udeležili Zbora na daljavo ter 
sodelavkam Vidi, Mateji in Manji, ki so s telefonskimi klici spodbudili sodelovanje številnih 
članov. 

Preko programa ZOOM smo dne 7. aprila na daljavo izvedli sejo upravnega odbora. Brez 
pomoči organizacij Ljudska Univerza in NOVUS ter povezovalke Biserke Bajec, Leskovar, 
članice UO UNI 3, tega ne bi mogli izpeljati. Nekateri med člani UNI 3 smo se izobraževali 
preko programa ZOOM, ki nam ga je z veliko potrpežljivosti pomagala namestiti na računalnik 
prav Biserka.

Preko ZOOM-a bomo izpeljali sejo UO v torek, 5.maja 2020.

Mnogi naši mentorji so na različne načine (ZOOM ura, posneta video ura, klik na internetne 
strani, jezikovne naloge preko SMS sporočil, prispevki po elektronski pošti…) spodbujali 
vedoželjne študente, da nadaljujejo z izobraževanjem. Veliko jih bo izobraževanje dokončalo 
v maju in juniju, ko bodo sproščeni ukrepi. Nekateri bodo zaključili septembra, ko bodo 
šole obratovale po običajnem postopku. Nekateri krožki so že zaključili z izobraževanjem. 
Pohodniki in Planinci delujejo skozi celo leto in bodo nadaljevali s pohodi takoj, ko bodo 
ukinjeni ukrepi. Prav tako bodo tudi drugi  krožki iz skupine Skrb za zdravje nadaljevali z 
vadbo v naravi. Marija Kuzman in Darka Zupanc vseskozi skrbita za zelenjavni vrt – Gartlc 
na Grilovi domačiji. V drugi polovici maja, bo na voljo glasbenim in drugim krožkom velika 
sejna soba na sedežu UNI 3 ob upoštevanju varnostnih ukrepov za preprečevanje nalezljivih 
bolezni.



Žal pa so izpadli načrtovani dogodki in nastopi naših članov od 16. marca naprej. Odpadlo je 
praznovanje Gregorjevega v DVO. Namesto tega je Alma Koren, scenaristka in povezovalka 
prireditve, napisala spodbudno pismo varovancem Doma. Člani dramatičnega krožka niso 
nastopili na Zborih, načrtovanih 23.,24. in 26. marca. Prav tako je odpadla Pomlad na Grilovi 
domačiji, načrtovana za 29. marca. Odpadli so nastopi Vokalne skupine Lastovke in Citrark 
Marjank v DEOS Zimzelen Topolšica, načrtovani za 12. marec, odpadi so nastopi Lastovk 
na Zboru članov 23. marca ter Javna vaja v Vili Bianci, načrtovani za 22.april. Odpadla je 
likovna razstava pod imenom Rastemo, kot drevo, ki bi naj potekala v Galeriji Vile Biance 
od 2. aprila do 4. maja. Namesto sredinega večera, smo 15.aprila objavili na naših spletnih 
straneh in FB prispevek Jožeta Lekšeta o spoznavanju kraljestva gob. Kaj bo v drugi polovici 
maja, pa bomo spremljali in se optimistično odzvali ter izkoristili vse možnosti, ki nam bodo 
dane.

V nadaljevanju prispevka predstavljamo nekatere fotografirane dogodke, izvedene v letu 
2020 do omejitvenih ukrepov.

Sredin večer s prim. Mag. Igorjem Korenom dr. med. na temo Motnje dihanja je 15.01.2020. 
vodila Nada Hribar, dr. med. in članica UO.

V soboto, 18.01.2020. smo se v Hotelu Paka veselili člani UNI 3 Velenje ob bogatem 
kulturnem programu, ki so nam ga pod vodstvom Nevenke Hvalec prikazali Vokalna Skupina 
Lastovke s Fijo Selič na električnih klaviaturah, Citrarke Marjanke, člani krožka Pesništvo 
in recitiranje, Dramatični krožek z igro »Jutranje prigode v DVO«, Gorazd Planko na kitari s 
solistko Anjo, Fanika German, kot vokalistka in kitaristka ter Ivo Anclin, ki nas je na električnih 
klaviaturah povabil v ritem plesa.
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V knjižnici Velenje so v petek 31.01.2020. nastopile Citrarke Marjanke na Marjanovem 
večeru.



V torek, 04.02.2020. so v KD Velenje nastopile Lastovke s solistko Urško in kitaristom 
Franjem na prireditvi Razpnimo mavrico prijateljstva med generacijami.

Nevenka Hvalec, članica UO in mentorica ter njeni študentje krožka Pesništvo in recitiranje 
so nam na sredinem večeru dne 12.02.2020. približali Franceta Prešerna in njegovo pesniško 
pot.
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V četrtek, 20.02.2020. so glasbeniki Godbe veteranov UNI 3 dočakali člane Kluba 
upokojencev Gorenje in odprli njihov Zbor v restavraciji Pod Jakcem.

Teden dni kasneje so 27.02.2020. nastopile Citrarke Marjanke z gosti, glasbeniki iz Vinske 
Gore, v Hotelu Delfin v Izoli in zabavali tamkajšnje goste.



V sredo, 11.03.2020. na sedežu UNI 3 je Biserka Bajec Leskovar, članica UO, vodila sredin 
večer pod naslovom Od semena do pridelka z novostmi Semenarne Ljubljana z zlatimi pravili 
vrtnarjenja.

Ob naslednjem javljanju, upam, da vam bomo lahko prikazali več realiziranih dogodkov. 

Veliko informacij o delu naših krožkov lahko zasledite na naši spletni strani in FB. Vljudno 
vabljeni!

Zdenka Uršnik, predsednica
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š p o r t n o  d r u š t v o  S t u d e n c E

       ŠPORTNO DRUŠTVO STUDENCE

Športno društvo, z daljšim imenom Športni 
park atletiko Studence je društvo, ki združuje 
vse, ki se zavedajo pomembnosti športa za 
zdrav življenjski slog. 

Društvo tekom leta organizira številna druženja 
in športna tekmovanja, zato bomo v letošnjem 
letu organizirali več turnirjev v odbojki na 
mivki in nogometu. 

Poleg osnovne dejavnosti društvo ponuja v 
najem igralne površine in piknik prostor.

Na voljo so:
- nogometno igrišče, 
- odbojkarsko igrišče 
- celotni piknik prostor, ki vsebuje vse potrebno 
(hladilnik, pokriti prostor za druženje pod kozolcem, klopi in mize, žar, wc itn.) za izpeljavo 
odličnega druženja s prijatelji ali družino, 
- igrala za otroke.

Prostora je približno za do 70 oseb.
 

Kaj lahko počnete v bližnji okolici?
- Pohod na Hrastijek – 20 minut
- Pohod na razvaline Škrlinovega gradu – 30 
minut
- Pohod na Apno – 40 minut
- Obisk jame pekel s čudovitim predjamskim 
parkom – 2,5 km

KONTAKTNI PODATKI:
Tel.: 031-392-130 (Klemen Kos) 
Mail: klemenkos.kos@gmail.com
FB: Piknik plac Studence
Lokacija: Studence 38, Žalec (samo 10 km iz Velenja in 7 km iz Žalca)



ŠPORTNO DRUŠTVO
 ATLETIKO STUDENCE 

VABI NA 
POČITNIŠKI 

TABOR Z 
RADOVEDNIM 

KOSOM

KDAJ: 10. 8.–14. 8. 2020

Tabor je zasnovan na urjenju svojih veščin, spoznavanju lastnih 
interesov, gibanju na svežem zraku v osrčju narave ter razvijanju 
močne, pozitivne skupinske dinamike. 

Skupaj se bomo lotili različnih dejavnosti, ki so mogoče otrokom 
še nepoznane:
- peka žemljic, priprava lastnih kosmičev za zajtrk …;
- izdelovanje skulptur iz ledu;
- seznanitev z eksotičnimi živalmi;
- učenje lokostrelstva in še mnogo več …

Rdeča nit tabora pa bo tudi utrjevanje angleškega jezika skozi 
aktivnosti, ki se bodo na taboru odvijale. 

ZA KOGA?: OTROCI OD 
1.–6. RAZREDA OŠ

KONTAKTNI OSEBI: Neja Prosen – 040 291 124
                               Špela Jenko – 031 870 470

                             radovedni.kos@gmail.com

SLEDITE NAM:
Počitniški tabor z Radovednim Kosom

*na Facebook strani lahko tedensko spremljate tudi razne dejavnosti, namenjene ustvarjanju in 
aktivnemu preživljanju prostega časa z otroki.

Počitniški tabor z Radovednim Kosom se bo odvijal v mirni vasici Studence blizu 
Ponikve pri Žalcu. Otroci se bodo za slab teden dni preselili na prostore piknik 
prostora, ki jim bo od ponedeljka popoldne do petka popoldne postal drugi 
dom. Tam bodo spali, zajtrkovali, kosili ter večerjali. 
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S T R A T E Š K O  PA R T N E R S T V O  M R E Ž A

       STRATEŠKO PARTNERSTVO MREŽA

Strateško partnerstvo »Mreža« obravnava izziv socialne izključenosti različnih ranljivih 
skupin prebivalstva in rešuje izzive okolij delovanja partnerjev po principu »delujemo 
lokalno in s povezovanjem učinkujemo globalno«. Partnerji projekta so Mladinski center 
Dravinjske doline iz Slovenskih Konjic, Zavod Vozim iz Celja in iz Velenja: Društvo Novus, 
Zavod Uspešen.si ter Andragoško društvo Univerza za III. življenjsko obdobje Velenje.

Strateško partnerstvo Mreža zastavljene izzive na eni strani rešuje s prenosom dobrih 
praks in z razvojem novih ter nadgradnjo obstoječih programov za opolnomočenje različnih 
ranljivih skupin, na drugi strani pa preko krepitve in opolnomočenja zaposlenih oseb pri 
partnerjih na področju celostnega projektnega managementa krepi tudi trajnost organizacij. 
Poleg tega je ena izmed ključnih aktivnosti partnerstva celostna analiza potreb različnih 
ranljivih ciljnih skupin v lokalnih okoljih. Ta analiza je bila izvedena v mesecu marcu 2020 s 
pomočjo spletne ankete. V anketo so bile vključene različne nevladne in javne organizacije 
oziroma institucije iz Mestnih občin Celje in Velenje ter občine Slovenske Konjice. Anketa 
je poskušala zajeti vse tiste organizacije in institucije, ki delajo z različnimi ranljivimi ciljnimi 
skupinami in s tem poznajo njihovo dejansko stanje, izzive, probleme in potrebe. 

V anketi je sodelovale skupno 69 javnih in nevladnih organizacij. Pogled na ciljne skupine 
vključenih organizacij kaže, da večina javnih in nevladnih organizacij dela z več kot le eno 
ciljno skupino. Analiza kaže, da 33% organizacij dela z mladimi v starosti od 15 do 19 let, 
25% jih dela z odraslimi osebami, 22% se jih posveča delu z osnovnošolskimi otroki, 19% 
namenja svoje aktivnosti delu z invalidnimi osebami, 17% jih dela z družinami, prav tako 
17% organizacij dela s starejšimi osebami, 13% organizacij pa zajema v svojih aktivnostih 
delo z brezposelnimi  in/ali neaktivnimi (to so osebe, ki so brezposelne več kot dve leti). 
Malenkost več kot četrtina vseh anketirancev (26%) sodeluje tudi z drugimi organizacijami 
izven lastnih primarnih aktivnosti in se tako povezuje z različnimi deležniki in skupinami, kot 
so druga društva in zavodi. 

Na tem mestu bo izpostavljeno le nekaj zanimivih ugotovitev, ki partnerstvu Mreža 
neposredno služijo kot osnova za akcijski načrt, posredno pa bodo z realizacijo le-tega 
pridobile vse ciljne skupine in širše prebivalstvo v Mestnih občinah Celje in Velenje ter v 
občini Slovenske Konjice.



Izsledki analize tako kažejo, da je v Celju večji del anketirancev mnenja, da je ponudba 
aktivnosti za spodbujanje ter sprejemanja različnosti in medkulturnega dialoga zadostna. V 
nasprotju s tem se po večini v Slovenskih Konjicah in Velenju dojema, da je le-teh aktivnosti 
premalo. Pri tem velja upoštevati, da zna biti problematika ne le v dejanski ponudbi aktivnosti, 
temveč tudi v ustrezni komunikaciji in vidljivosti ponudbe.

Zanimivi so tudi rezultati, ki se nanašajo na družine. Tako se v vseh treh mestih: Celju, 
Slovenskih Konjicah in Velenju večina organizacij strinja, da je premalo izobraževanj in 
usposabljanj, ki so namenjena družinam in staršem (npr. obravnava tematik kot so starševska 
izgorelost, uporaba medijev in tehnologije, strahovi naših otrok, ipd.). 

Raznolikost glede mnenj se med drugim nakazuje pri izobraževanju za starejše osebe in 
aktivnosti za spodbujanje integracije ter opolnomočenje invalidnih oseb. Večina organizacij 
v Celju in Velenju je namreč mnenja, da je kontinuiranega, kakovostnega izobraževanja za 
starejše osebe dovolj. S tem pa se večji del organizacij v Slovenskih Konjicah ne strinja. V 
Slovenskih Konjicah dojema večina organizacij zadostno ponudbo aktivnosti za spodbujanje 
integracije ter opolnomočenje invalidnih oseb. Nasprotnega mnenja pa je večji del anketiranih 
organizacij iz Celja in Velenja.
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Iz rezultatov  celostne analize se lahko sklepa, da ponudba aktivnosti oziroma dojemaje 
te ponudbe nikakor ni homogena. S tem se v osnovi nakazujejo tudi možnosti na katerih 
področjih je smiseln prenos dobrih praks in obstoječe ponudbe iz enega geografskega 
območja v drugega. Obenem pa nudi analiza prve indikatorje katere tematike in aktivnosti 
je potrebno okrepiti (npr. s samim razvojem ponudbe in/ali s krepitvijo vidljivosti obstoječih 
aktivnosti, ipd.). 

Na osnovi celostne analize bodo opredeljeni akcijski načrti za vsako občino za naslavljanje 
ugotovljenih izzivov. V nadaljevanju pa bo pripravljen tudi metodološki priročnik za izvajanje 
aktivnosti z različnimi ranljivimi ciljnimi skupinami. Namen partnerstva Mreža je v proces 
izdelave akcijskih načrtov in metodološkega priporočnika vključiti lokalne odločevalce in 
organizacije, ki so definirale večje potrebe pri posamezni ranljivi ciljni skupini.

Aktivnost sofinancira Ministrstvo za 
javno upravo v okviru JR za razvoj in 

profesionalizacijo NVO in prostovoljstva 2019.

Partnerji:
MLADINSKI CENTER DRAVINJSKE DOLINE, 
zavod za razvoj kreativnosti, inovativnosti in socialnega podjetništva Slovenske 
Konjice, so.p.  
Žička 4a, 3210 Slovenske Konjice 

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

VOZIM, Zavod za inovativno izobraževanje
Trg Celjskih Knezov 10, 3000 Celje

Andragoško društvo Univerza za III. življenjsko obdobje Velenje
Efenkova cesta 61, 3320 Velenje

Zavod za izobraževanje in usposabljanje USPEŠEN.SI
Trg mladosti 6, 3320 Velenje



P R O J E K T  S O C I A L N A  A K T I VA C I J A  Z A  L A Ž J I  V S T O P  N A 
T R G  D E L A  » A S  –  A K T I V I R A J  S E ! «  E N O TA  V E L E N J E

Trg mladosti 6, 3320 Velenje

www.drustvo-novus.com
www.facebook.com/soc.aktivacija

Društvo NOVUS deluje z namenom razvijanja človeških 
virov in socialnih programov. Izvajamo različna 
izobraževanja, delavnice in svetovanja.

V letu 2019 smo bili  izbrani prijavitelj na javnem razpisu za sofinanciranje izvajanja 
programov socialne aktivacije na območju Kohezijske regije Vzhodne Slovenije. 

Tako od meseca septembra 2019 potekajo aktivnosti programa na območju regijske enote 
Velenja in Žalca, na območju regijske enote Mozirja pa izvajanje aktivnosti pokriva naš 
projektni partner Andragoški zavod Ljudska univerza Velenje. 

Projekt socialne aktivacije temelji na aktivacijskem pristopu, znotraj katerega želimo 
opolnomočiti ciljno skupino brezposelnih oseb ter jim na inovativne, celostne in kakovostne 
načine približati trg dela.

Namen, ki mu sledimo je krepiti socialno vključenost udeležencev, povečati njihove 
zaposlitvene možnosti, ob enem pa jim želimo pomagati pri krepitvi motivacije za pogumne 
korake naprej.

      DRUŠTVO NOVUS

REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO,
SOCIALNE ZADEVE IN ENAKE MOŽNOSTI
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Aktivnosti potekajo zelo raznoliko – od strokovnih 
predavanj, ustvarjalnih delavnic, praktičnih 
pridobivanj znanj na področju računalništva in ter 
iskanja zaposlitvenih možnosti na spletnih portalih.

Osrednji pomeni je tudi učenje skozi delo kar 
vključuje delovne aktivnosti znotraj  različnih 
lokalnih organizacijah, podjetjih in javnih ustanovah. 
Udeleženci skozi vključitev v delovne aktivnosti 
prejemajo dragocene praktične izkušnje ter dobijo 
uvid delovnega procesa v organizaciji, kamor se 
vključijo.

Sam program je naravnan tudi na način, da pri 
udeležencih stremimo k dodatnemu razvijanju novih 
socialnih in funkcionalnih kompetenc za učinkovito 

spopadanje z ovirami, ki tem osebam preprečujejo vstop na trg dela in jih posledično vodijo 
v socialno izključenost.

Specifični cilj projekta je opolnomočenje ciljne skupine za približevanje trgu dela. t.j. je  
osebam iz ciljne skupine ponuditi;
- dostopen, kakovosten in raznolik program socialne aktivacije, ki jim bo omogočil 
razvoj socialnih in zaposlitvenih kompetenc (razvoj socialnih in delovnih spretnosti; dvig 
funkcionalne spretnosti za ponovno aktivacijo; pridobitev znanj in informacij za reševanje 
socialne problematike z aktivnim pristopom; pridobitev splošnih kompetenc, krepitev 
moči in motivacije za ponovno aktivacijo na trgu dela; vključevanje v delovno aktivnost in 
opolnomočenje za vstop na trg dela).
- dvig funkcionalne spretnosti za ponovno aktivacijo.
- pridobitev znanj in informacij za reševanje socialne problematike z aktivnim pristopom. 
- pridobitev splošnih kompetenc, krepitev moči in motivacije za ponovno aktivacijo na trgu 
dela.
- vključevanje v delovno aktivnost in opolnomočenje za vstop na trg dela.
- okrepiti povezovanje različnih deležnikov v regijski enoti (izvedba programa z aktivnim 
povezovanjem z Zavodom RS za zaposlovanje, Centrom za socialno delo, občino, nevladnimi, 
izobraževalnimi in drugimi organizacijami.

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

Strokovna predavanja na področju psihologije



Ustvarjalnica izdelovanja glinenih izdelkov je imela posebno noto – spoznavali smo celoten proces 
izdelovanja iz gline

Postopek vključitve

 

SEZNAM 
POTENCIALNIH 
KANDIDATOV, ki ga 
pripravijo Uradi za 
delo (Velenje, 
Mozirje in Žalec)

INFORMATIVNI 
SESTANEK, ki ga 
organizirata in 
vodita koordinatorki 
socialne aktivacije

kandidati 
PODPIŠEJO 
SOGLASJA

INDIVIDUALNI 
RAZGOVORI S 
KANDIDATI

INDIVIDUALNI 
DOGOVORI IN 
PODPIS 
TRIPARTITNIH 
POGODB ZA 
VKLJUČITEV
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Aktivnosti v programu
V programu stremimo k aktivaciji posameznikov 
ter podajanju vsebin, ki opolnomočijo udeležence 
k uspešnejšemu vključevanju v okolje, razvijanju 
socialnih veščin, mreženja in delovanja v lokalnem 
okolju. 

Srečanja potekajo na sedežu prijavitelja, po potrebi 
na terenu, v sodelovanju s pridruženimi in glavnim 
partnerjem ter delodajalci, ki s svojimi veščinami ter 
izkušnjami pripomorejo k uspešnemu vključevanju 
posameznika v okolje.

Izvajanje programa
 Čas izvedbe programa socialne aktivacije se bo 
izvajal v treh fazah.

(1 faza) 
- 1 mesec: Priprava na izvajanje programa
V tem obdobju se bodo v sodelovanju z enotno vstopno točko3 , uradi za delo in koordinatorji 
socialne aktivacije izvajale aktivnosti za pridobitev udeležencev za vključitev v program 
socialne aktivacije.

(2 faza) 
- 6 mesecev: Neposredno izvajanje programa z udeleženci
V okviru druge faze izvajanja programa se izvedejo trije moduli z obveznimi vsebinami. Vsebine 
v programu so modulsko zasnovane in se razlikujejo po trajanju in vsebinah.

Modul  I: Uvodni  modul 
Izvajanje skupinskega dela modula I. v obsegu najmanj 48 ur, tj.  4 ure dnevno, 3 dni v tednu 
in dodatno še najmanj 1 uro individualnega dela s posameznim udeležencev na teden; V 
prvem modulu se bodo izvajale aktivnosti za vzpostavitev skupinske dinamike, motiviranje, 
osebnostno rast udeležencev ter dvig socialnih kompetenc. 

Modul II: Izvedbeni  modul
Izvajanje skupinskega dela modula II. se izvaja v obsegu najmanj 48 ur, tj.  6 ur dnevno, 
5 dni v tednu in dodatno še najmanj 1 uro individualnega dela s posameznim udeležencev 
na teden;

V drugem modulu se bodo izvajale aktivnosti usmerjene za spoznavanje trga dela, dvig 
funkcionalnih kompetenc in kompetenc za približevanju trga dela ter pridobivanje praktičnih 
izkušenj za trg dela.

Ustvarjalnica izdelovanja glinenih izdelkov 
je imela posebno noto – spoznavali smo 
celoten proces izdelovanja iz gline.



Modul III: Izhodni modul                                 
Modul III. se izvede v obsegu najmanj 48 ur, tj.  4 ure dnevno, 3 dni v tednu in dodatno še 
najmanj 1 uro individualnega dela s posameznim udeležencev na teden;

Aktivnosti usmerjene k aktivnemu pristopu iskanja vključitev, pregled doseženih ciljev, 
zagovorništvo, svetovanje in podpora pri vstopu na trg dela.

Delo v modulih poteka skozi skupinske vodene pogovore in dodatnim individualnim delom 
z udeleženci. Vsebine izvajajo izkušeni in strokovno usposobljeni strokovni delavci v 
sodelovanju s pridruženimi partnerji in ostalimi deležniki.

(3 faza) 
- 1 mesec:  Dodatno individualno delo z udeleženci po izhodu iz programa
Obdobje enega meseca po prenehanju izvajanja 2. faze programa socialne aktivacije je 
namenjeno dodatnemu individualnemu delu z udeleženci. Obseg in potek individualnega 
dela v tem obdobju, glede na potrebe posameznega udeleženca programa, določi strokovna 
skupina. Sestanki multidisciplinarnega tima služijo strokovni podpori pri delu s ciljno skupino 
javnega razpisa in iskanju strokovne pomoči za udeležence programov. 

Vsebinske aktivnosti programa
Izvajale se bodo aktivnosti za:
- motiviranje udeležencev in njihovo osebna rast;
- dvig socialnih in funkcionalnih kompetenc;
- spoznavanje trga dela in pridobitev kompetenc za vstop oz. približevanju trga dela;
- pridobivanje praktičnih izkušenj za trg dela;
- aktiven pristop iskanja nadaljnjih vključitev.

Vsebine se nanašajo na področje 
zdravstv računalniškega opismenjevanja, 
podjetništva, pa tudi uporabnosti 
ponovne uporabe materialov preko 
lokalnega okolja, družbeno koristnega 
prostovoljskega dela, izvedba raznih 
samostojnih projektnih aktivnosti;  
(podjetniški načrt, daljših tematskih 
pisnih izdelkov,  izdelava različnih 
konkretnih produktov/storitev …)

Vključujemo različne strokovnjake iz različnih področij, 
kateri vedno poskrbijo za dobro informiranost in ob  enem 
motivirajo naše udeležence.
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Glede na aktualnost vsebin letno/sezonskega značaja, se uspešno vključujemo na področje 
urbanega vrtičkanja, obiska in aktivnosti na kmetiji, kulinarike, računalniških vsebin, 
umetnostnega in miselnega udejstvovanja, osebnostne rasti in šivanja. Uspešno sodelujemo 
in se aktiviramo na lokalnih dogodkih v sklopu dogodkov TVU (Tedna vseživljenjskega učenja, 
po imenom »Parada učenja«), z vključevanjem udeležencev.

Prizadevamo si za aktivno vključevanje vseh akterjev, predvsem vključenih udeležencev in 
deležnikov, ki sodelujejo znotraj projekta. 

Naše uspešne zgodbe do sedaj
Prva skupina udeležencev se je vključila v kar 10 različnih organizacij oziroma podjetij, kjer 
so pridobivali praktične izkušnje skozi t.i. delovne aktivnosti. Od vseh 15 udeležencev, so 
bile prav vse osebe vključene v eno ali dve delovne aktivnosti do sedaj. Določene osebe 
kažejo tudi možnosti pozitivnih izhodov, kar pomeni potencialno zaposlitevv prihodnje. 

Skupina je izkazala izredno motiviranost, kar nam je v ponos, saj imamo ogormno ustvarjalnih 
potencialov – izvedli smo tudi delavnico z glinenimi izdelki, kjer so udeleženci spoznali ves 
potek izdelave glinenega predmeta. 

Negotovi časi so nas okrepili v povezanosti
Z udeleženci se je zaradi izednih razmer vezanih na Corona virus, program začasno ustavil, 
kar je za nas prineslo nove izzive. Kljub začasni ustavitvi, ostajamo z udelženci v kontaktu in 
stiku. Ustanovili smo zaprto Facebook skupino, kjer dnevno ohranjamo povezanost z našimi 
udeleženci prve skupine. Na uradni strani Facebook profila Socialne aktivacije Velenje 
objavljamo redne, motivacijske in strokovne vsebine. Izvajamo Mini intervjuje z različnimi 
strokovnjaki, ki skozi video pogovor podajo vsebino, ki je informativne in motivacijske narave. 
Pripravljamo tudi rubrike »Poveži se s svojim izzivom«, kjer objavljamo video vsebine, ki so v 
teh negotovih časih še toliko pomembneje – soočanje z lastnimi strahovi, krepitev svojega 
zdravja na celosten način, itd.

Negotove čase dojemamo kot izziv in bistven opomnik za vse nas, da so odnosi, ki jih med 
seboj stkemo in zdravje, ki ga mnogokrat dojemamo za samoumevnega, resnično najbolj 
dragocene vrednote naših življenj.

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.«



RAP KULTURA

             KULTURNO  UMETNIŠKO DRUŠTVO  RAP KTURA

Kulturno umetniško društvo RAP KULTURA je prostovoljno, samostojno, nepridobitno 
združenje fizičnih oseb, ki z ljubiteljskim delovanjem uresničujejo svoje interese na področju 
plesa, športa in kulture. Predsednik društva je Ervin Mejrić, v glasbenih vodah bolje znan 
pod imenom EKO.

Društvo deluje na območju Republike Slovenije, sedež društva pa se nahaja v 
Velenju. Cilji in nameni društva so dvigovanje kulturnega, izobraževalnega in 
športnega nivoja članov, ustvarjanje glasbe, video produkcija filmov, udeležba na 
raznih festivalih in prireditvah, izvajanje nastopov, kulturnih programov in projektov 
in dobrodelno delovanje.

Nudimo usposabljanja in izobraževanja na področjih umetnosti in kulture.

Društvo je nastalo leta 2019 z namenom ustvarjanja glasbe ter video produkcije.
V društvu delujejo lokalni rap glasbeniki  kot so :

- EKO ( Ervin Mejrić ) je preko socialne akademije leta 2015 na delavnici Ustvari film izdal 
kratek film z naslovom DON`T FOLLOW MY DARK SIDE, katerega si lahko ogledate na 
priljubljenem kanalu YOUTUBE. Leta 2019 je izdal svoj prvenec z naslovom BAD BOY 
VELENSKI.
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video DON`T FOLLOW MY DARK SIDE 
si lahko ogledate na spodnjem linku :

https://www.youtube.com/
watch?v=0FV4WEZipvM

fb profil: https://www.facebook.com/
eko.somnia.1

youtube: https://www.youtube.com/
channel/UCzQBhi3lFqcSDFUbE-Oqdkg

soundcloud: https://soundcloud.com/
eko-somnia

- SCRATCH  ( Rok Glavač ) je nekdanji član skupin TRACKMASTERZ, BRONXTARZ, 
CORPUS DELICTI in PSIHO-BRATA ( leta 2005 so izdali svoj prvenec z naslovom PSIHO 
PLATA).

sundcloud: https://soundcloud.com/scratch-
velenje

 fb profil: https://www.facebook.com/
scratch.scratch.790

youtube:  https://www.youtube.com/
channel/UCsIBdwiNmEFR_9om-bS52_A?

gurushots: https://gurushots.com/scratch_
velenje/photos

Vsi člani  še vedno  aktivno  delujejo na vseh umetniških področjih. Sodelovali so tudi na 
raznih kompilacijah, albumih in publikacijah kot so : 
5 minutes of fame, Strihnin 2005, velenjska kompilacija Lignit, Unite, s3ts (publikacija-
kniga, časopis, tiskano delo namenjeno javnosti), Hip hop val, Soda mixtape (BIH) in še 
mnogo drugih.



Društvo ima urejene prostore, kjer člani aktivno ustvarjajo audio in video produkcijo.
Število članov strmo narašča in s tem tudi področja projektov in delavnic. Svojim članom, 
kakor tudi zunanjim obiskovalcem, nudimo izkušnjo iz vseh vidikov umetniškega ustvarjanja. 
Vsakomur nudimo možnost ustvarjanja lastnega kakovostnega izdelka, s pomočjo izkušenih 
fotografov, slikarjev, producentov, snemalcev…
V prihodnosti bomo v tem društvu še zasledili kakšno staro znano velenjsko lokalno ime 
katerega lovke segajo na slovensko rap sceno.

Članica oziroma član lahko postane vsaka fizična oseba, ki izpolni pristopno izjavo s svojimi 
podatki, na kateri izrazi voljo postati član društva in s katero se zaveže delovati po statutu 
društva in ki plača članarino.

Delovanje društva bo predstavljeno na internetni strani, ki je še vedno v nastajanju,na njej 
pa bodo predstavljeni vsi člani, projekti in prireditve na katerih so in bodo sodelovali v 
prihodnje.
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