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Ustanova Fundacija BiT Planota
Grgarske Ravne 30

5251 Grgar

Pisarna Lokve, Lokve 30, 5252 Trnovo pri Gorici
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www.nvoplanota.si

18.-19. november
25.-26. november

2.-3. december

Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega 
programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete: Institucionalna in administrativna 

usposobljenost; prednostne usmeritve: Spodbujanje razvoja nevladnih organizacij, civilnega in socialnega dialoga. 

Pridi tudi TI!

JESENSKA 
IZOBRAŽEVANJA 

2011

petek, 
18.11.2011

18h-20h
Osnove oblikovanja tiskanih 
gradiv

Nova Gorica

sobota, 
19.11.2011

9h-12h Osnove računovodstva Kanal 

9h-14h

Izvajanje pridobitne 
dejavnosti v nevladnih 
organizacijah in 
zagotavljanje standarda 
kakovosti poslovanja

Ajdovščina, 
Občina 
Ajdovščina

petek, 
25.11.2011

18h-20h
Organiziranje prireditev in 
drugih dogodkov

Ajdovščina, 
Občina 
Ajdovščina

18h-20h
Osnove oblikovanja tiskanih 
gradiv

Tolmin

sobota, 
26.11.2011

9h-12h
Priprava in vodenje 
projektov v NVO

Ajdovščina, 
MC in hotel

9h-16h
Retorika in javno 
nastopanje

Kanal

petek, 
2.12.2011

18h-20h
Organiziranje prireditev in 
drugih dogodkov

Idrija

sobota, 
3.12.2011

9h-12h Osnove računovodstva 
Ajdovščina, 
MC in hotel

9h-12h
Priprava in vodenje 
projektov v NVO

Tolmin

RAZPORED IZOBRAŽEVANJ

vv v



Priprava in vodenje projektov v NVO
izvaja mag. Darijan Krpan, Fundacija BiT Planota
Delavnica je namenjena tistim, ki se v NVO ukvarjate s pridobivanje sredstev na podlagi 
raznih razpisov. Na delavnici boste spoznali kako pripraviti dober projekt, na kateri razpis 
ga lahko prijavimo in kako ga je potrebno voditi, da bomo lahko počrpali vsa pridobljena 
sredstva.

Osnove računovodstva
izvaja Urška Čarman, Fundacija BiT Planota
Delavnica je namenjena predstavnikom NVO brez ali z osnovnim računovodskim znanjem, 
ki želijo samostojno voditi računovodstvo ter celovit pregled s tega področja. Na delavnici 
bo prikazan način dvostavnega knjigovodstva za najbolj pogoste poslovne dogodke v 
društvu.

Osnove oblikovanja tiskanih gradiv
izvaja Polona Kante Pavlin, Fundacija BiT Planota
Delavnica je namenjena vsem, ki se srečujete s pripravo najrazličnejših promocijskih 
materialov, predvsem začetnikom. Spoznali boste osnovne pojme in zakonitosti 
oblikovanja, ki jih morate poznati, preden se lotite dela v programih za oblikovanje. Znanje 
vam bo koristilo tudi za lažje razumevanje zahtev/potreb s strani tiskarja.

Oblikovanje promocijskega gradiva
izvaja Polona Kante Pavlin, Fundacija BiT Planota
Oblikovanje promocijskih gradiv je največkrat drago. Za pripravo pa je potrebno tudi nekaj 
praktičnega znanja. Se želite preizkusiti v vlogi oblikovalca promocijskega gradiva za vašo 
NVO? Spoznali boste, kako na enostaven način pripraviti zgibanko, plakat, vabilo ali krajšo 
brošuro v enem od programov, namenjenim grafičnem oblikovanju.
Izobraževanje se bo izvajalo z max. 3 udeleženci naenkrat, termini se določijo po dogovoru.

Retorika in javno nastopanje
izvaja Mladinski ceh Ljubljana
Nastopanje pred občinstvom je ena od kompetenc, ki jo pridobivamo vse življenje. 
Delavnica, ki je sestavljena iz  nastopov pred kamero, dihalnih vaj in vaj za pravilno  
izgovorjavo, simuliranjem različnih situacij in časovnih omejitev ter sestavljanja govora, je 
namenjena vsem, ki bi radi izboljšali svoje retorične sposobnosti ali bi radi pridobili veščine 
javnega nastopanja.

Izvajanje pridobitne dejavnosti v nevladnih organizacijah in 
zagotavljanje standarda kakovosti poslovanja
izvajata Matej Verbajs in Tina Divjak, CNVOS
Prvi del delavnice se nanaša na najpogostejše dileme, s katerimi se srečujejo NVO pri 
izvajanju pridobitne dejavnosti, drugi del pa bo namenjen predstavitvi NVO standard 
kakovosti - dokument, ki postavlja smernice delovanja nevladnih organizacij.

Organiziranje prireditev in drugih dogodkov
izvajajo predstavniki upravnih enot, policije in SAZAS-a
Delavnica je namenjena predstavnikom NVO, ki se srečujejo z organizacijo najrazličnejših 
dogodkov. Predstavljeni bodo različni vidiki organizacije prireditve, dolžnosti, ki jih imate 
kot organizator, in priložnosti, ki jih lahko izkoristite.

PONUDBA IZOBRAŽEVANJ

Ajdovščina, Občina Ajdovščina - sejna dvorana (Cesta 5. maja 6a, 
Ajdovščina)
Ajdovščina, Mladinski center in hotel Ajdovščina (Cesta IV. 
Prekomorske 61 a, Ajdovščina)
Idrija, Center idrijske čipke - dvorana (Prelovčeva 2, Idrija)
Kanal, Gotska hiša (Pionirska ulica)
Nova Gorica, Mestna občina Nova Gorica  - steklena dvorana (Trg 
Edvarda Kardelja 1, Nova Gorica; 1. nadstropje)
Tolmin, Občina Tolmin - sejna dvorana (Ulica padlih borcev 2, 
Tolmin)

KRAJI IZOBRAŽEVANJ

TERMINI IZOBRAŽEVANJ
1. termin: 18. in 19. november 2011
2. termin: 25. in 26. november 2011

3. termin: 2. in 3 december 2011

OBVEZNE PRIJAVE na info@planota.si ali www.nvoplanota.si


