
 

 

Regionalna razvojna agencija Zasavje 

Kolodvorska cesta 2 

1410 Zagorje ob Savi 

 

Litija, 4. 12. 2019 

 

Predlog za dopolnitev  osnutka strateškega dela RRP 2021 – 2027 z dne 28.11.209 

 

Spoštovani,  

hvala za vključitev večine naših predlogov v osnutek strateškega dela Regionalnega razvojnega 

programa zasavske regije za obdobje 2021 – 2027. 

Pred sprejetjem osnutka predloga predlagamo, da se spremeni poimenovanje ukrepa 8.5.8: 

Regionalno stičišče nevladnih organizacij in sicer tako, da se preimenuje v Ukrep 8.5.8: Spodbujanje 

razvoja nevladnih organizacij. Spodbujanje delovanja regionalnega stičišča kot podpornega okolja 

za razvoj in delovanje nevladnih organizacij je le ena izmed aktivnosti samega ukrepa. 

Po pregledu strukture osnutka dokumenta pa dodatno predlagamo,  da se tudi pri cilju 4: Družbeno 

razvito Zasavje pripravi povezava s potrebo po spodbujanju razvoja nevladnega sektorja v regij za 

dosego tega cilja. Predlagamo, da se to uredi tako, da se pri ukrepu 8.5.8 pri cilju 5: Trajnostni in 

celostni razvoj mest in podeželja dopiše, da je ukrep vezan tudi na prioriteto 8.4. Družbeno razvito 

Zasavje. 

Žal nam je, da v dokumentu ni prostora za prepoznavo pomena prostovoljstva v regiji. Upamo, da 

boste ob morebitnih dopolnitvah in spremembah osnutka dokumenta, v dokument lahko umestili 

tudi to pomembno področje, ki še kako veliko doprinaša k doseganju cilja regije: regija, ki je privlačna 

za bivanje in delo.  

V osnutku dokumenta smo zasledili, da ste določene pomembne projekte, ki se izvajajo v regiji tudi 

že podrobneje predstavili. V nadaljevanju vam posredujemo krajši opis programa ZLHT- Regionalni 

center NVO, katerega predlagamo, da ga umestite za tabelo 36 na strani 28: 

Društvo za razvoj in varovanje GEOSS-a izvaja regijski program podpornega okolja za razvoj 

nevladnih organizacij: ZLHT – Regionalni center NVO (za obdobje štirih let).  Regionalni center NVO 

je en izmed 12 regijskih podpornih okolij za NVO po državi, katerega namen je krepitev zmogljivosti 

nevladnih organizacij za zagovorništvo, organizacijski razvoj NVO in izvajanje javnih storitev tj. 

krepitev čezsektorskega sodelovanja, povezovanja in vzpostavljanja partnerstev z namenom 

reševanja družbenih izzivov. 

V okviru ZLHT- Regionalni center NVO deluje strokovna ekipa, ki je nevladnim organizacijam na voljo 

vsak delovnik za pomoč pri povezovanju in delovanju organizacije oziroma komunikaciji z drugimi 

deležniki. 



 

V preteklih letih (2016 -2019) je bilo v okviru ZLHT –Regionalnega centra NVO organiziranih 29 

posvetovanj in 39 delavnic z različnih področij, s preko 600 udeležencev. Prav tako so nevladne 

organizacije v regiji koristile več kot 360 ur svetovanj z različnih področij. S pomočjo Regionalnega 

centra NVO pa so nevladne organizacije v regiji pridobile tudi več kot 250.000 evrov. Vzpostavljenih 

je bilo 6 novih storitev nevladnih organizacij, med katerimi 2 zagotavljata tudi nova delovna mesta. 

 

Lep pozdrav,  

 

 

 

Pripravila:                                                                                                     Klara Kržišnik 

Petra Cilenšek          vodja Regionalnega centra NVO 


