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Ravne na Koroškem, september 2021
Število izvodov: 800
Aktivnosti soﬁnancira Ministrstvo za javno upravo iz Sklada za NVO v okviru
Javnega razpisa za podporno okolje za razvoj nevladnih organizacij 2019-2023.
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KOROŠKO REGIONALNO STIČIŠČE ZA NEVLADNE
ORGANIZACIJE (NVO) – KOROCIV

Prijavitelj: Zveza športnih društev Ravne na Koroškem, Na gradu 6, 2390 Ravne na Koroškem
Program: Koroško regionalno stičišče za nevladne organizacije (NVO) – KOROCIV

"Javni razpis za podporno okolje za razvoj nevladnih organizacij 2019-2023"
Razpisovalec: MJU - Ministrstvo za javno upravo Republike Slovenije
Trajanje programa: od 01.10.2019 do 30.09.2023
Vrednost programa: 326.144,26 eur
Pogodba o so nanciranju programa (operacije): "POGODBA št. C3130-19-151127 o so nanciranju
programa »Koroško regionalno stičišče NVO – KOROCIV«

SPECIFIČNI CILJI PROGRAMA:
1. Ciljno informirane NVO – identi cirane priložnosti za naslavljanje lokalnih potreb in izvajanje
zagovorništva na lokalni/regionalni ravni
2. Povečana usposobljenost (strokovna, zagovorniška, organizacijska) NVO v regiji, s poudarkom na NVO s
potencialom, z namenom zadovoljevanja izbranih lokalnih potreb
3. Izveden učinkovit in uspešen proces zagovorništva za dosego potrebnih sprememb lokalnih/regionalnih
politik z namenom naslavljanja potreb v skupnosti
4. Vzpostavljena delujoča in učinkovita partnerstva z lokalnimi, regionalnimi, nacionalnimi in EU
institucijami, mediji, gospodarskimi partnerji in drugimi akterji, pomembnimi za zadovoljitev ugotovljenih
lokalnih potreb, posebej glede reševanja problematike dolgožive družbe
5. Identi cirane in uveljavljene nove trajnostno naravnane storitve za reševanje lokalnih potreb, posebej
glede reševanja problematike dolgožive družbe
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OBVEŠČANJE IN INFORMIRANJE NVO

KOROCIVOV OBČASNIK

Občasnik je razširjen izbor informacij za NVO, v katerem so zbrani izpostavljeni dogodki, novice, pomembne
informacije, vabila, pregled razpisev, podpornih storitev in priložnosti za NVO. Uporabniki prejmejo Občasnik
enkrat mesečno prek elektronske pošte. Na Občasnik se lahko prijavite na naši spletni strani:
www.korociv.si/aktualno/hocem-obcasnik.
SPLETNA STRAN www.korociv.si
Stičišče kot enega izmed najpomembnejših načinov informiranja NVO uporablja spletno stran. Na njej lahko
uporabniki najdejo aktualne novice, dogodke NVO, najnovejše razpise na lokalni, regionalni, nacionalni in
evropski ravni, prijavijo se lahko na Občasnik, najdejo informacije o aktualnih usposabljanjih za NVO, pridobijo
podatke o projektu KOROCIV (cilji, namen, nanciranje, kontakti, program “NVO s potencialom”), najdejo in
snamejo pomembne dokumente za NVO (npr. letna poročila NVO), dostopajo do Facebooka, Twitterja,
Instagrama ter spletnega računovodskega programa KOROCIVIS.
DRUŽBENA OMREŽJA
Poleg spletne strani stičišče v veliki meri uporablja tudi komuniciranje prek družbenih omrežij, kjer širimo
predvsem najnovejše informacije o delovanju NVO sektorja.
-

Facebook: www.facebook.com/korociv.si
Twitter: twitter.com/korociv
Instagram: www.instagram.com/korociv/

NEVLADNI B(R)LOG
Stičišče je vzpostavilo blog z imenom “Nevladni b(r)log”, kjer objavljamo posebne, poglobljene prispevke NVO.
Na blogu je prostor za reportaže, potopise, zgodbe, recenzije, intervjuje, kolumne, fotogra je, ki jih ustavrjajo
NVO ali pa stičišče. Namen bloga je, da NVO ponudimo možnost objave prispevkov z dodano vrednostjo in s
tem NVO sektor predstavimo tudi v drugih razsežnostih ter jim omogočimo širši doseg njihovih prispevkov in s
tem delovanja.
SKUPNA BLAGOVNA ZNAMKA #zaNVO
#zaNVO predstavlja mrežo 12 regionalnih stičišč, namenjenih pomoči, podpori in krepitvi nevladnih
organizacij. Na skupni spletni strani objavljamo relevantno podporno vsebino, dobre zgodbe, storitve in
informacije za NVO. Namen spletne strani je tudi, da NVO iz posamezne regije usmeri neposredno na njihovo
regionalno stičišče, ki jim nudi dodatne, ciljne informacije.
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PROGRAM NVO S POTENCIALOM

Stičišče je leta 2015 vzpostavilo Program NVO s potencialom, v katerega vključujemo najbolj perspektivne in
kvalitetne NVO v Koroški regiji. NVO nudimo podporo v obliki usposabljanj, izboraževanj, svetovanj in
mentorstev na naslednjih področjih:
-

civilni dialog in zagovorništvo
zbiranje sredstev in projektne prijave
organizacijski razvoj
strokovni razvoj
strateški razvoj in načrtovanje v NVO
vodenje kampanj in čez-sektorsko sodelovanje
komuniciranje

NVO se lahko v program vključijo prek javnega poziva ali pa na način samoidenti kacije kot NVO s potencialom.
Na slednji način smo dostopni prek elektronske pošte.

NV

+

NVO S POTENCIALOM, ki so trenutno vključene v program (september 2021):
1 Klub koroških študentov
2 Koroški mladinski kulturni center Kompleks
3 Kulturno društvo Drugi zvoki
4 Nogometni klub Fužinar
5 Klub uporabnikov ludoteke KUL Ludek
6 Kulturno izobraževalno društvo Radovednež
7 Kulturno društvo Leše
8 Nogometni klub Peca
9 Zavod Petida
10 Športno društvo Košarkarska šola Jezerniki Prevalje
11 Društvo Košarkarski klub Dravograd
12 Rokometni klub Slovenj Gradec 2011
13 Umetniški klub 101 Records
14 Zavod KONC
15 Društvo Nogometna šola Prevalje
6
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PREDSTAVITEV NVO S POTENCIALOM

NV
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KLUB KOROŠKIH ŠTUDENTOV
Čečovje 5, 2390 Ravne na Koroškem
info@klub-kks.si
www.klub-kks.si/
www.facebook.com/klub.kks/
www.instagram.com/klub_koroskih_studentov/
Klub koroških študentov je eden izmed največjih študentskih klubov v Sloveniji. Namen kluba je vzpostavljanje
čim boljšega socialnega položaja študentov in organizacija projektov namenjenih mladim, predvsem
študentom in dijakom na Koroškem. Ekipa 20 študentov organizira projekte na področju ekologije in
izobraževanja, aktivni pa smo tudi na področju kulture in dobrodelnih akcij. Naši največji projekti so Koroška
gavda v Ljubljani in Mariboru, KKŠ Festi, Koroški večer, umetniški natečaj Koroška, kdo si?.

KOROŠKI MLADINSKI KULTURNI CENTER KOMPLEKS
Čečovje 5, 2390 Ravne na Koroškem
info@kompleks.it
www.kompleks.it
www.facebook.com/koroskimladinskikulturnicenterkompleks/
www.instagram.com/kmkc_kompleks/
www.youtube.com/channel/UCLNcfGnwN0DmDMzCXGEwPJQ
www.twitter.com/kmkckompleks
Namen delovanja je v prvi vrsti kultura ter omogočiti mladim dostop do kulturnih dobrin.
Pomembna je tudi podpora mladim pri realizaciji njihovih projektov ter neformalno učenje in izobraževanje,
predvsem na področju avdio in vizualnih umetnosti ter organizacije. Kompleks nudi infrastrukturo za
praktično udejstvovanje na kulturnem področju, promocijo mladih umetnikov ter organizacijo prvih nastopov
ter razstav. Pomembna so tudi aktualna mladinska in splošna vprašanja, ki se odvijajo v obliki debat, okroglih
miz, predavanj.

KULTURNO DRUŠTVO DRUGI ZVOKI
Na Šancah 13, 2390 Ravne na Koroškem
JazzRavne@gmail.com
www.JazzRavne.si
www.facebook.com/JazzRavne
Kulturno društvo Drugi zvoki je organizator abonmaja Jazz Ravne, ki poteka že od leta 2007 in je edina tovrstna
prireditev na Koroškem in v širši okolici. Zahvaljujoč izvrstni ekipi prostovoljcev nas podpirajo tudi Ministrstvo
za kulturo, ambasade tujih držav, lokalna skupnost, lokalno gospodarstvo in seveda odlična publika. Delovanje
društva je poleg predstavitve že uveljavljenih slovenskih in tujih izvajalcev usmerjeno tudi v promocijo lokalne
jazz ponudbe z vse močnejšo lastno produkcijo in izobraževanjem otrok in mladine. Naši člani so redno prisotni
na drugih domačih prireditvah ter na prizoriščih širom Slovenije in tujine, izobražujejo pa se na številnih
domačih in tujih šolah kot so Konservatorij za glasbo (Celovec, A), Berklee College of Music (Boston, ZDA),
Manhattan School of Music (New York, ZDA).
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NOGOMETNI KLUB FUŽINAR
Na gradu 6, 2390 Ravne na Koroškem
tajnistvo.fuzinar@gmail.com
www.knkfuzinar.si
www.facebook.com/nkfuzinar
www.instagram.com/nkfuzinar

Prednostna naloga v klubu je bila ustanovitev nogometne šole, ki bi dolgoročno zagotovila kvalitetno načrtno
delo z mladimi nogometaši, z vzgojo lastnega kadra za prihodnost. Naloga je bila uresničena in klub se lahko
pohvali s kvalitetno nogometno šolo vseh mladih selekcij, ki jo vodijo kvalitetni in šolani trenerji. Cilj našega
dela je vzgojiti kadetske in mladinske ekipe, ki bi stalno tekmovale v I. SNL in bile osnova za člansko ekipo, ki bi
redno nastopata vsaj v II. SNL.

KLUB UPORABNIKOV LUDOTEKE KUL LUDEK
Mariborska cesta 31, 2360 Radlje ob Dravi
kul.ludeki@gmail.com
www.facebook.com/KUL-LUDEK-342150642657305/

KUL Ludek (s polnim imenom Klub uporabnikov ludoteke) je društvo, katerega poslanstvo je negovanje igralne
kulture v vsej svoji pestrosti. Z bogatim izborom namiznih in družabnih iger za otroke in mladostnike, družine,
pa tudi starejše, omogoča zanimivo alternativo, z dodano pedagoško vrednostjo, za igrivo, nasmejano in
poučno preživljanje prostega časa.

KULTURNO IZOBRAŽEVALNO DRUŠTVO RADOVEDNEŽ
Javornik 40, 2390 Ravne na Koroškem
kid.radovednez@gmail.com
www.kid-radovednez.si
www.facebook.com/Bukvarna-Radovednež-300897853263265
Namen projekta bukvarne Radovednež je skrb za ohranjanje naše kulturne dediščine. Tiskovine, ki bi tako ali
drugače končale med smetmi, pridno zbiramo, po potrebi popravimo in s tem omogočimo njihovo ponovno
uporabo. V ponovno uporabo jih ponudimo različnim organizacijam kot tudi posameznikom. V ta namen smo
tudi odprli prostore društvene bukvarne Radovednež na Ravnah na Koroškem, kjer so zbrane knjige na
razpolago našim uporabnikom. Kot gre star rek, so knjige naše največje kulturno bogastvo. Prizadevamo si, da
bi rešili propada kar največjega števila knjig in drugih tiskovin. Hkrati pa z našim delovanjem omogočimo
ljubiteljem knjig lažji in ugoden dostop do njih. Kajti, če so knjige spravljene nekje v kleti in se na njih nabira
samo prah, niso nikomur v korist. Prav tako so predragocene, da bi končale kot star papir. S skrbjo za kulturno
dediščino, gre z roko v roki tudi ozaveščanje o ponovni uporabi stvari, ki še niso za odpis.
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KULTURNO DRUŠTVO LEŠE
Leše 58, 2391 Prevalje
info@pravljicna-vas.si
www.pravljicna-vas.si
www.facebook.com/PravljicnaVasLese/

Kulturno društvo Leše je največje društvo v vasi Leše. Združuje kulturo in turizem. V društvu deluje pet sekcij:
Pravljična vas Leše, MePZ Leše, etno skupina Zimski kosci, recitacijska sekcija in sekcija za turizem. Društvo je
najbolj prepoznavno po družinskem festivalu Pravljična vas Leše, etno skupini Zimski kosci in ohranjanju
kulturne dediščine premogovnika Leše. S festivalom presega lokalne in državne meje. V letu se pri različnih
projektih izmenja preko 300 prostovoljcev in sodelujočih.

DRUŠTVO KOŠARKARSKA ŠOLA JEZERNIKI PREVALJE
Nicina 6, 2391 Prevalje
ks.jezerniki.prevalje@gmail.com
www.ksjezerniki.wordpress.com
www.facebook.com/ksjezerniki)
www.instagram.com/ksjezerniki/)

Temeljni namen Košarkarske šole Jezerniki Prevalje je razvijanje in popularizacija košarke med mladimi v občini
Prevalje in tudi širše v regiji. V tekmovalni sezoni 2020/21 je košarkarska šola v državnem prvenstvu prisotna s
tremi tekmovalnimi ekipami. Barve Jezernikov v tekmovanjih zastopajo ekipe U13, U11 in U9. Kot naš največji
projekt do sedaj pa štejemo organizacijo štiridnevnega Mini košarkarskega kampa Jezerko, ki smo ga
premierno organizirali v letu 2019 in ponovili v poletju 2020 ter 2021.

NOGOMETNI KLUB PECA
Pristava 2, 2393 Črna na Koroškem
nkpeca@yahoo.com
www.nkpeca.com
www.facebook.com/NK.Peca
www.instagram.com/nkpeca

NK Peca ima štiri ekipe, ki sestavljajo nogometno šolo. NK Peca U7, U9, U11 in U13 tekmujejo v medobčinskih
ligah MNZ Maribor, kjer so v zadnjih letih beležile lepe uspehe in se poleg tekem udeleževale tudi številnih
turnirjev doma in v tujini (Sarajevo, Zagreb). Nogometna šola NK Peca sodeluje tudi v številnih projektih na
področju zdravja in športa, med katerimi izpostavljamo NLB Šport mladim, Sinergija v gibanju 4D, Zdrava Črna
in Sodelujem, rastem, prispevam. Vsi projekti temeljijo na vzgoji mladih športnikov na način aktivnega
preživljanja prostega časa in zdravega življenjskega sloga. Poleg nogometne šole ima klub še člansko in
veteransko ekipo.
9
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ZAVOD PETIDA
Zavod za raziskovanje in razvoj pedagoške in kulturno- umetniške prakse ter za svetovanje in spodbujanje
kreativnosti
Stržovo 67, 2392 Mežica
petra.stirn@petida.si
www.petida.si
www.facebook.com/Petida1

PETIDA je zavod za raziskovanje in razvoj pedagoške in kulturno-umetniške prakse, za spodbujanje kreativnosti
ter za svetovanje in psihoterapevtsko pomoč. V svoji dejavnosti ponuja kreativne delavnice za otroke,
mladostnike in odrase, predavanja za strokovne delavce s področja vzgoje in izobraževanja in za širšo javnost,
svetovanje staršem ter individualno geštalt psihoterapijo. V zavodu sodelujejo pedagogi, terapevti in umetniki
iz različnih umetniških področij. Kreativna vodja zavoda je dr. Petra Štirn Janota.
Odmevni projekti v katerih sodelujemo:
Projekt SKUM (2017 – 2022), vodilni partner Univerza na Primorskem.
Projekt Igrišče za gledališče (2017–2022), vodilni partner Zavod Bunker.
Projekt Prvi prizor: gledališče kot prostor učenja simbolnih jezikov (2017 – 2022), vodilni
partner SNG Maribor.
Projekt Art kino mrežo Slovenije (2017–2022), vodilni partner Kino Dvor, Slovenska kinoteka.
Projekt (So)delujem, rastem, prispevam (2019-2021), vodilni partner KMKC Kompleks.

DRUŠTVO KOŠARKARSKI KLUB DRAVOGRAD
Meža 127, 2370 Dravograd
kkdravograd@gmail.com
www.koroska-kosarka.si
www.instagram.com/kkdravograd/
www.facebook.com/kkdravograd
Košarkarski klub Dravograd se že nekaj let zapored uveljavlja kot vodilni koroški košarkarski kolektiv v
vzgajanju in ustvarjanju mladih koroških košarkaric in košarkarjev. Ker naše igralke in igralci prihajajo iz celotne
koroške regije, naše ekipe nosijo ime Dravograd Koroška, s čimer nakazujemo širšo usmeritev in se zavedamo,
da na tekmovanjih po Sloveniji zastopamo celotno koroško regijo. Košarkarski klub Dravograd Koroška z 8.
klubskimi ekipami nastopa v tekmovanjih državnega prvenstva. Aktivni smo tudi pri organizaciji krožkov
košarke na 5. osnovnih šolah. Člani so se v pretekli sezoni 4. članske lige uvrstili v četrt nale, sezono prej pa so
osvojili 4. mesto. V obdobju od 2009 naprej smo se z našimi mlajšimi ekipami redno uvrščali na zaključne
turnirje. Konec šolskega leta organiziramo tudi poletni košarkarski kamp.
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ROKOMETNI KLUB SLOVENJ GRADEC 2011
Kopališka ulica 27, 2380 Slovenj Gradec
rkslovenjgradec2011@gmail.com
www.rk-slovenjgradec2011.si
www.facebook.com/RKSlovenjGradec2011
www.instagram.com/rk_slovenj_gradec_2011/
Naš namen je delati pošteno, transparentno in v okviru realnih zmožnosti kluba in okolice, v kateri deluje.
Želimo si, da bodo v klubu igralci (od najmlajših do najstarejših) zadovoljni zaradi dobrega dela, zaradi
poštenega odnosa in zaradi številnih ljubiteljev rokometa, ki jih bodo spodbujali na tekmah. Igralci lahko v
takšnem okolju zares dajo na igrišču vse od sebe. To pa je tisto, kar v dvorane privablja gledalce, zaradi katerih se
rokomet sploh igra.

UMETNIŠKI KLUB 101 RECORDS
Gledališka pot 1, 2390 Ravne na Koroškem
uk101records@gmail.com
www.facebook.com/UK101Records
www.instagram.com/uk101records/
www.youtube.com/user/Music101Records
Umetniški klub 101 deluje predvsem na področju avdio in avdiovizualne produkcije ter organizacije dogodkov.
Zastopajo lokalne glasbenike kot so Hedera Vento, Milan Kamnik, Aleksander Smode, Alina, Jnx, idr. V letu 2020
so izdali preko 20 AV produkcij na njihovem YT kanalu, predvsem v času prve karantene. Sicer so v obdobju 5 let
izdali 5 zgoščenk in preko 60 videospotov (reklamnih, promocijskih in predvsem umetniških).

KOROCIVIS
net

www.korocivis.net

brezplačni računovodski program za društva in zavode

NV

S POTENCIALOM

+ + +
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ZAVOD KONC
Čečovje 7, 2390 Ravne na Koroškem
info@sentanel.com
www.zavodkonc.eu

NV

+

KONC

Poslanstvo Zavoda KONC, so. p., je izvajanje in podpora socialno podjetniških in družbeno učinkovitih
programov, projektov in dejavnosti organizacij civilne družbe, nevladnih organizacij, organizacij socialne
ekonomije, socialnih podjetij ter dejavnosti drugih organizacij in posameznikov na področjih: znanosti,
raziskovanja, izobraževanja in vzgoje; zagotavljanja in organiziranja mladinskega dela; zagotavljanja socialne
vključenosti; posredovanja zaposlitve ranljivim skupinam na trgu dela; spodbujanja uporabe obnovljivih virov
energije in razvoj zelene ekonomije; socialnega turizma; trgovine s storitvami in proizvodi iz dejavnosti
socialnega podjetništva; kulture, tehnične kulture in ohranjanje kulturne, tehnične in naravne dediščine;
amaterskega športa in telesne kulture, katere namen je rekreacija in socializacija; spodbujanje razvoja lokalnih
skupnosti; druge podporne storitve za socialna podjetja.
Konkretno se lahko na nas obrnete glede naslednjih storitev: 1) Razvoj organizacij - Svetovanje glede
organizacije dela; pripravljanje projektnih prijav; pomoč pri zagovorništvu za doseganje sprememb v
skupnosti; 2) Socialno podjetništvo - svetovanje pred registracij; podpora socialnim podjetjem.

DRUŠTVO NOGOMETNA ŠOLA PREVALJE
Ugasle peči 1 2391 Prevalje
info@korotan-prevalje.si
www.korotan-prevalje.si
www.facebook.com/Korotan-Prevalje-1431820163701830
www.instagram.com/nk_korotan_prevalje/
DnŠ Prevalje - NK Korotan Prevalje je društvo z dolgo zgodovino organizacije športnih dogodkov na Prevaljah.
Smo nogometni klub z več kot 120 vadečimi športniki. V tekmovanjih nastopamo s celotno starostno piramido,
od najmlajše selekcije mlajših od 7 let pa vse do članskega moštva. Za okoli 100 mladih športnikov izvajamo
vsakoletno aktivnost nogometnega kampa, organiziramo dva večja turnirja mlajših selekcij z mednarodno
udeležbo, enega poleti in enega pozimi, ter skrbimo za šport najmlajših skozi nogometni vrtec v sodelovanju z
OŠ Prevalje in vrtcem Prevalje.
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SINERGIJA V GIBANJU 4D

Konzorcij »Sinergija v gibanju 4D« sestavljajo nevladne organizacije, ki se v Koroški regiji ukvarjajo z vzgojo
mladih, predvsem na področju telesne kulture, zdravja in športa. Pri svojih dejavnostih so najboljši v svojih
lokalnih okoljih, kar kaže tudi na število mladih, ki so vključeni v njihove programe (NK Fužinar, NK Peca, RK
Slovenj Gradec 2011, KK Dravograd).
V konzorcij je vključena tudi Rokometna šola Sebastjana Soviča, ki deluje v okolju, kjer imajo veliko izkušenj z
integracijo mladih priseljencev skozi športne aktivnosti. Konzorcij zaokrožuje Zavod Konc, ki skrbi za dvig
kompetenc in znanj na komplementarnih področjih v partnerskih organizacijah, izvaja izobraževanja in odpira
povezave pri lokalnih odločevalcih in drugih relevantnih deležnikih v regiji.
Konzorcij razvija nove storitve in z multidisciplinarnim pristopom odpira nova delovna mesta s povezavo že
obstoječih resursov partnerjev konzorcija na področjih športa, zdravja, mladih in človekovih pravic. V okviru
konzorcija je tako ustvarjenih šest novih delovnih mest: šolski koordinator, motivator mladih, promotor športa,
promotor zdravega načina življenja, medkulturni svetovalec, organizator izobraževanj in koordinator
konzorcija.
Sinergija v gibanju 4D skozi izvajanje aktivnosti na zgoraj naštetih področjiuh rešuje dva problema mladih v
Koroški regiji (mladi med 4. in 18. letom):
1 Slabe športne sposobnosti otrok in pojav vedno večje debelosti med otroki v regiji
2 Nizka družbena vključenost mladih priseljencev v regiji
V okviru izvajanja projekta se že kažejo konkretni rezultati. Strokovni delavci in prosotovoljci v posameznih
partnerskih organizacijah se vseskozi izobražujejo in usposabljajo na različnih področjih, s čimer skrbijo, da se
zgoraj omenjena problema tudi aktivno rešujeta v praksi. Beležimo namreč izboljšan tnes indeks otrok in
večje število vključenih mladih priseljencev v organizacije.
Pridruženi partnerji pri projektu: RRA Koroška d.o.o., Mladinski zavod Kompleks, Nacionalni inštitut za javno
zdravje – NIJZ OE Ravne na Koroškem, Mestna Občina Slovenj Gradec, Občina Ravne na Koroškem, Občina
Dravograd, Občina Črna na Koroškem.
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ZDRAVA ČRNA

Zdrava Črna že štiri leta združuje aktivnosti in prireditve na področju zdravja v Občina Črna Na Koroškem.
Glavni namen programa s sloganom "Pridružite se. Bodite aktivni. Prispevajte k skupnosti." je širiti zdrav in
aktiven življenjski slog občanov, ki se lahko priključijo v različne redne in enkratne aktivnosti.
REDNE AKTIVNOSTI:
- Rekreacijski tek in hoja
- Športne urice za otroke
- Dan za zdravje in rekreacijo
- Nogometno popoldne
- Ura za trim stezo
ENKRATNI DOGODKI:
- Dan za zdravje in dan za spremembe
- Prireditve v okviru Evropskega tedna mobilnosti
- Zdrava Črna teče na maratonu
- Projekt 42 maratonov v 42 dneh (v sodelovanju z ultramaratoncem Bogomirjem Dolencem)
- Okrog Slovenije - za male viteze (Ustanova Mali vitez)
PARTNERJI V PROGRAMU ZDRAVA ČRNA IN ČRNA - ZDRAVO MESTO
(del mreže zdravih mest v Sloveniji):
- Občina Črna Na Koroškem
- Nacionalni inštitut za javno zdravje - NIJZ, OE Ravne
- Korociv - Koroško regionalno stičišče za NVO
- Zdravstveni dom Ravne na Koroškem
- CUDV Črna na Koroškem
- OŠ Črna na Koroškem
- Vrtec kralj Matjaž Črna na Koroškem
- Center za socialno delo Koroška - enota Ravne
- Društvo Diabetikov Mežiške Doline
- Smučarski klub Črna
- Šport in kreativa, Darja Jernej s.p.
- Koronarni klub mežiške doline
- NK Peca
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STRATEGIJA ZA MLADE
V OBČINI RAVNE NA KOROŠKEM 2021-24

Strategija za mlade v občini Ravne na Koroškem 2021-2024 je dokument, ki vsebuje dolgoročen načrt dejanj,
potrebnih za reševanje problemov mladinske politike. Gre za celovito, razvojno naravnano strategijo na
področju mladih, ki nadaljuje začrtano pot prejšnje strategije za mlade za obdobje 2014-2020. Strategija bo
prispevala k celoviti ureditvi položaja mladih v občini, nadgradnji podpornega okolja mladinskega
organiziranja in mladinskega dela v občini, zagotavljanju pogojev za kontinuirano sodelovanje mladih pri
odločanju o zanje pomembnih stvareh v lokalni skupnosti ter razvoju lokalne mladinske politike za
zagotavljanje pogojev za uspešno doseganje avtonomije mladih v občini.

Pisanje nove strategije se je začelo na pobudo Komisije za mladinska vprašanja, ki je v zadnjih dveh letih pri
pregledu realiziranih ukrepov na področju mladih ugotavljala, da je potrebno obstoječo strategijo novelirati
oziroma pripraviti novo. Za ta namen se je formirala posebna projektna skupina za pripravo nove strategije za
mlade. V skupino so bili vključeni Koroško regionalno stičišče za nevladne organizacije - KOROCIV, Koroški
mladinski kulturni center Kompleks, Občina Ravne na Koroškem, Mladinski svet Ravne na Koroškem, Komisija
za mladinska vprašanja Občine Ravne na Koroškem. K sodelovanju so bile povabljene tudi nevladne
organizacije s področja mladih v občini.
Strategija je sestavljena iz 11 sklopov, ki po vrstnem redu smiselno zaokrožujejo celoto.
Po uvodu je predstavljeno področje mladinske politike z opredelitvijo pojmov, metodološkega, normativnega
in širšega družbenega okvirja. Sledi pregled in analiza statističnih podatkov na področju mladih na Ravnah na
Koroškem in v regiji. Prvi del strategije končuje seznam mladinskih organizacij in organizacij, ki delujejo na
področju mladih. V osrednjem delu so predstavljeni obstoječi ukrepi Občine Ravne na Koroškem na področju
mladinskih politik, posebej je izpostavljen certi kat “Mladim prijazna občina”, ki je bil občini podeljen leta 2013
in podaljšan leta 2017 (z veljavnostjo do 2021). Po opravljeni analizi ukrepov prejšnje strategije za mlade od
leta 2014 do 2019 so podrobno predstavljeni rezultati spletne ankete (n = 908), v kateri so mladi podajali
odgovore v devetih vsebinskih sklopi: 1 informiranje, 2 mladinsko organiziranje, 3 prosti čas, zdravje, šport in
rekreacija, 4 bivanjska problematika, 5 participacija, 6 zaposlovanje, 7 mobilnost, 8 izobraževanje, 9 trajnostni
razvoj, ekologija in varovanje okolja. Po zapisanih vsebinskih sklopih so v zadnjem poglavju jedra strategije
zapisani cilji in ukrepi razvoja mladinske politike v občini Ravne na Koroškem s terminskim planom,
predvidenimi aktivnostmi in rezultati/učinki na področju mladih. V zaključku sledi opredelitev odgovornosti
spremljanja in uresničevanja strategije, viri pridobljenih podatkov in vprašalnik za mlade, s katerim smo izvedli
anketo.
Celotno besedilo strategije najdete na:
https://korociv.si/images/dokumenti/Obcina_Ravne_na_Koroskem_Strategija_za_mlade_2021__2024.pdf
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#zaNVO: Mreža regionalnih stičišč nevladnih organizacij

ZaNVO predstavlja mrežo 12 regionalnih stičišč, namenjenih pomoči, podpori in krepitvi nevladnih organizacij.
Če imate dobro nevladniško zamisel, se vaše društvo ne znajde s statutom, iščete partnerje za širitev vašega
programa ali zagovornika vašega poslanstva in podobno, se obrnite na stičišče v vaši regiji. Strokovne ekipe z
dolgoletnimi izkušnjami in s številnimi uspešnimi projekti vam nudimo širok nabor storitev, zato ne odlašajte in
se obrnite na stičišče v svoji regiji.

