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V preteklih mesecih je bilo v okviru Pobude za prihodnost nevladnih organizacij veliko stor-
jeno. Pripravili smo nabor najpomembnejših vsebin za dogovor z Vlado RS, ki temelji na 
Strategiji sistemskega razvoja nevladnih organizacij v Sloveniji za obdobje 2003–2008.

V Strategiji Vlade RS za sodelovanje z nevladnimi organizacijami je slovenska vlada nevlad-
nemu sektorju priznala pomembno vlogo v družbi in med drugim zapisala, da »sta obstoj in 
delovanje nevladnih organizacij pomemben pogoj za vsestransko uveljavljanje načel 
pluralnosti in demokracije v družbi« ter da »vplivajo na celovit in trajnostno naravnan družbeni 
razvoj, porast družbene blaginje, kakovosti življenja ter socialne varnosti«. Prav tako se vlada 
zaveda, kot je zapisano v istem dokumentu, pomena strokovnega in učinkovitega delovanja 
nevladnih organizacij in se zavezuje k načrtni krepitvi sistemskih in drugih možnosti za njihov 
hitrejši in učinkovitejši razvoj. Država tudi priznava, da so nevladne organizacije na nekaterih 
področjih delovanja lahko uspešnejše in učinkovitejše od nje. 

Zdaj imamo edinstveno priložnost, da te deklarativne zaveze osmislimo z dejanji in tudi 
v Sloveniji vzpostavimo civilni dialog med nevladnimi organizacijami in državo; dialog, 
ki bo temeljil na enakopravnem partnerstvu. Na nevladni strani smo pripravljeni: obliko-
vali in uskladili smo jasne predloge in zahteve za zagotavljanje hitrejšega razvoja ter še 
kakovostnejšega in učinkovitejšega delovanja. Od države pa tudi pričakujemo, da nas bo v 
prihodnje ustrezno upoštevala in vključila v načrtovanje in izvedbo razvojne politike Republike 
Slovenije – v celoti in na posameznih področjih.

Drage nevladnice in nevladniki,
krog sodelujočih v Pobudi za prihodnost nevladnih organizacij se širi in kaže na interes za 
skupno urejanje statusa in krepitev delovanja nevladnih organizacij in njihove vloge kot 
enakopravnega partnerja države pri oblikovanju pomembnih odločitev v družbi. Da bi bili 
v naših prizadevanjih še uspešnejši in učinkovitejši, vas pozivamo, da se čim dejavneje 
vključite v delo Pobude oziroma drugih mrež in sodelujete pri ustvarjanju naše skupne 
prihodnosti.

UVODNIK

Mirko Vaupotič
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PREDLOG VSEBIN ZA DOGOVOR MED VLADO 
IN NEVLADNIMI ORGANIZACIJAMI
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CIVILNI DIALOG
Partnerstvo: država (vlada) – NVO
Enakopravno sodelovanje na podlagi konsenza ob vzajemnem spoštovanju in zaupanju
Sodelovanje pri pripravi nacionalnih strategij in programov
Mešana komisija in delovna telesa
Pogoj za kvalitetno partnerstvo so boljši pogoji delovanja NVO

SISTEMSKO PRAVNO OKOLJE
Terminologija – celostna opredelitev termina “nevladna organizacija”
Javna koristnost – vzpostavitev enotnega sistemskega mehanizma presoje javne koristnosti 
NVO
Sistemski davčni mehanizmi – nadgradnja obstoječih rešitev na davčnem področju – 1% od 
dohodnine in davek na dobiček pravnih oseb
Načelo vključevanja – javno koristnega delovanja NVO v vsebine predpisov in ukrepov na 
vseh področjih družbenega življenja
Harmonizacija – priprava predlogov “najboljših modelov rešitev” na podlagi primerjave s 
tujimi rešitvami v okviru mednarodnih primerjalnih ukrepov

FINANCIRANJE
Ugodnejši finančni pogoji delovanja NVO in izvajanja vsebin – čim prej
Sistemski mehanizmi (davčna zakonodaja)  zagotavljanja finančnih virov za delovanje in 
razvoj NVO (t.i. 1%)
Večja naklonjenost neposrednemu financiranju vsebin NVO skozi javne razpise in koncesije
Ureditev sistema meril in kriterijev, poenotenje koncepta in časovne dinamike za javne 
razpise in koncesije
Učinkovit in kakovosten nadzor nad porabo državnih sredstev brez posegov v suverenost in 
neodvisnost NVO

KADRI
Ocena stanja in potreb po kadrih v NVO
Specializirani programi zaposlovanja za NV sektor – subvencionirane zaposlitve za 3-5 let
Specializirani programi razvoja kadrov za NV sektor – pripravništva za 1-2 leti
Oblikovanje poklicne vloge, specifične za NV sektor, opredelitev izobraževalne poti po 
normativih in standardih v EU
Oblikovanje modela za verifikacijo izobraževalnih programov, ki jih izvaja NV sektor



Dokument z naslovom »Strategija sistemskega razvoja nevladnih organizacij v Sloveniji« je 
rezultat istoimenskega projekta, ki se je začel pripravljati v začetku leta 2002 na pobudo 
štirih organizacij (CNVOS, PIC, Šent, Umanotera) in ob podpori mednarodne organizacije 
Trust for Civil Society in CEE. Nadaljnja izdelava dokumenta poteka kot odprt proces, v kat-
erem sodeluje širša skupina posameznic in posameznikov iz nevladnih organizacij.

Osrednji namen dokumenta »Strategija sistemskega razvoja nevladnih organizacij v Slov-
eniji« je oblikovanje strateškega okvirja za sistemski razvoj nevladnega sektorja v Sloveniji 
v obdobju od leta 2003 do 2008. Dokument opredeljuje skupno poslanstvo in vizijo nevlad-
nega sektorja, določa skupne globalne strategije in strateška razvojna področja nevladnih 
organizacij, opredeljuje prioritetna področja delovanja ter določa projekte rasti in razvoja 
nevladnega sektorja. Vsebuje tudi podroben oris zgodovinskega pregleda razvoja nevladnih 
organizacij v Sloveniji ter predstavitev nevladnega sektorja v Sloveniji.

Poslanstvo nevladnega sektorja temelji na osnovnem izhodišču: nevladni sektor predstavlja 
enega izmed treh glavnih stebrov sodobne družbe, z lastno identiteto in socialno funkcijo, 
neodvisno od državnega in gospodarskega sektorja. Je samostojni socialni podsistem, s 
funkcijami, ki se ne morejo in ne smejo izvajati v drugih podsistemih. V družbi izpolnjuje 
funkcijo izgradnje skupnosti in demokratičnosti, varnostno funkcijo, funkcijo izražanja, ino-
vacijsko in storitveno funkcijo.

Vizija nevladnega sektorja ne sme biti usmerjena v to, da je nevladni sektor zgolj pomočnik 
pri nudenju uslug in razbremenjevanju države. Nevladni sektor se mora rešiti podrejenega 
položaja napram državi in postati enakovreden partner tako javnemu kot gospodarskemu 
sektorju, predstavljati jima mora alternativo in protiutež. Nevladni sektor bo socialni akter, ki 
se bo vključeval na vseh nivojih družbenega življenja, ki bo sposoben predstavljati interese 
državljank in državljanov in ki bo skozi svoje aktivnosti zagotavljal demokratičen razvoj in 
stabilnost države.

st.4STRATEGIJA SISTEMSKEGA RAZVOJA
NEVLADNIH ORGANIZACIJ V SLOVENIJI
ZA OBDOBJE 2003 – 2008 (povzetek osnutka)



PREDNOSTI NEVLADNEGA SEKTORJA
fleksibilnost, vzdržljivost, inovativnost, krea-
tivnost in iznajdljivost

finančna učinkovitost

socialni kapital (ekspertno znanje in izkušnje)

neodvisnost

mednarodno sodelovanje

Strategija NVO

SLABOSTI NEVLADNEGA SEKTORJA
finančna nestabilnost

slaba promocija dela NVO

slaba organiziranost sektorja (nerazvite 
informacijske, komunikacijske in odločevalske 
forme)

slabo sodelovanje in povezanost z vladnimi 
organizacijami

izgubljanje motivacije in elana (izčrpavanje)

težavnost merjenja učinkovitosti in kvalitete 
posameznih NVO in sektorja

PRILOŽNOSTI NEVLADNEGA SEKTORJA
(načelna) pripravljenost Vlade RS za 
sodelovanje

finančna sredstva iz EU

izdelava vladnega strateškega dokumenta za 
NVO

prihod Trust Fundacije v Slovenijo

volitve 2004 (v Sloveniji in EU)

vzpostavljena struktura za NVO na strani vlade 
(nacionalni koordinator za NVO, neformalna 
skupina za sodelovanje z NVO, Komisija vlade 
za sodelovanje z NVO) 

NEVARNOSTI NEVLADNEGA SEKTORJA
nedorečena zakonodaja (statusna, davčne 
olajšave)

nedefiniran status sektorja in pojma,
negativen odnos države do NVO

neprepoznavnost NVO v družbi

neučinkovito delovanje Komisije vlade za 
sodelovanje z NVO
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PREDNOSTI, SLABOSTI, PRILOŽNOSTI IN 
NEVARNOSTI NEVLADNEGA SEKTORJA
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V zgornji matrici so navedene prednosti, slabosti, priložnosti ter nevarnosti nevladnega sektorja, ki so bile 
detektirane s tako imenovano SWOT analizo. Priložena SWOT analiza predstavlja refleksijo značilnosti nevlad-
nega sektorja, njegovega okolja, pa tudi notranje strukture. Njen namen je zmanjševanje področij negotovosti 
oziroma osvetlitev odločilnih dejavnikov, ki bodo potencialno vplivali na razvoj nevladnega sektorja.
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PREGLED STRATEŠKIH PODROCIJ
IN STRATEGIJ

ZAKONODAJA IN NVO

FINANCIRANJE IN NVO

INFRASTRUKTURA IN NVO

STANDARDI IN NVO

GS1  Statusna in področna zakonodaja

GS2  Davčna zakonodaja

GS3  Proračunski viri

GS4  Gospodarski viri

GS5  Samofinanciranje

GS6  Mednarodni viri

GS7  Kadri

GS8  Podporne storitve

GS9  Informacijske tehnologije

GS10  Kakovost

GS11 Klasifikacija

GS12  Etika

GS13  Partnerski odnosi

GS14  Nacionalni program razvoja NVO

GS15  Nacionalna konferenca

GS16  Mednarodne delegacije

GS17  Mreženje

GS18 Mednarodne NVO in slovenske NVO

GS19  Forum

GS20  Mednarodne organizacije

GS21  Mediji

GS22 Sistem vzgoje in izobraževanja

GS23 Festival NVO
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DRŽAVNI IN LOKALNI ORGANI
TER NVO

NVO IN NVO

MEDNARODNE ORGANIZACIJE IN NVO

SPLOŠNA JAVNOST IN NVO
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STRATEŠKO PODROČJE STRATEGIJE

Globalne strategije nevladnega sektorja predstavljajo glavne strateške usmeritve in cilje 
sektorja nevladnih organizacij. Skupno je definiranih triindvajset strateških usmeritev in 
ciljev, ki so razdeljeni na PODROČJE »POGOJEV« (v njem so zapisane strategije za izboljšanje 
oziroma ureditev možnosti delovanja NVO) in PODROČJE »ODNOSOV« (v njem so zapisane 
razvojne strategije NVO glede na njihovo sodelovanje z drugimi organi in organizacijami).
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PREGLED GLOBALNIH STRATEGIJ
NEVLADNEGA SEKTORJA

ZAKONODAJA IN NVO

1. Statusna in področna zakonodaja (Zakonodaja, ki ureja delovanje NVO, je pomemben element 
zagotavljanja stimulativnega okolja za njihovo delovanje. Njena ureditev – tako statusna kot tudi področna 
– mora omogočati in pospeševati razvoj NVO.)

2. Davčna zakonodaja (Za delovanje NVO je ureditev davčne zakonodaje, ki spodbuja razvoj in 
delovanje, izjemnega pomena. Ukrepi davčne politike lahko zagotovijo pomembne pogoje za okrepitev 
sektorja.)

FINANCIRANJE IN NVO

3. Proračunski viri (Državni proračun je pomemben vir, ki omogoča delovanje NVO. Potrebno je 
pripraviti predlog ‘meril in kriterijev’ razdeljevanja proračunskih sredstev, ki bo povečal transparentnost in 
kjer bo delitev neodvisna od diskrecije organov odločanja.)

4. Gospodarski viri (Med gospodarskim in nevladnim sektorjem lahko poteka vzajemno koristno 
sodelovanje. NVO bodo pripravile predloge sprememb davčne zakonodaje, ki bodo povečale stimulacijo 
gospodarstva za sodelovanje z nevladnim sektorjem.)

5. Samofinanciranje (NVO so neprofitne organizacije; ko ustvarjajo dobiček, ga ponovno investirajo 
v razvoj in izboljševanje delovanja. Davčna zakonodaja mora vzpodbujati samofinanciranje NVO, hkrati pa 
zagotoviti transparentnost in javnost delovanja.)

6. Mednarodni viri (NVO sodijo med najpomembnejše dejavnike mednarodnega razvoja, zato 
mednarodne ustanove odobravajo finančna sredstva za podporo mednarodnim ali nacionalnim NVO. Cilj 
mednarodnih razpisov je vzpodbuda razvoja NVO in podpora mnogih aktivnosti, denimo demokratičnega 
delovanja civilne družbe.)

INFRASTRUKTURA IN NVO

7. Kadri (Zaposlenost ali profesionalizacija je eden najpomembnejših kazalcev razvitosti NVO 
sektorja. NVO bodo oblikovale predlog modela državne podpore pospeševanju zaposlovanja v NVO, kar 
bo vključevalo tudi potrebne sistemske spremembe, denimo ustrezen način financiranja delovanja NVO, 
subvencioniranje zaposlovanja idr.)

8. Podporne storitve (Težave sektorja NVO, ki so posledica kadrovske šibkosti, narekujejo potrebo 
po vzpostavitvi in krepitvi svetovalnih služb - servisnih NVO po vseh regijah. Te bodo zagotavljale podporo in 
strokovno pomoč NVO na številnih področjih.)

9. Informacijske tehnologije (IT odpirajo nove možnosti za komunikacijo: izvedbo spletnega 
e-foruma nevladnega sektorja, dostop do elektronskih baz podatkov, idr. Za NVO so pomembni vidiki 
uporabe IT, ki omogočajo e-javno participacijo, elektronsko demokracijo, s katero je participacija NVO v 
procesih odločanja učinkovitejša.)



STANDARDI IN NVO

10. Kakovost (Za doseganje odličnosti in kakovosti ter za nemoteno delovanje potrebujejo NVO 
osnovne pogoje, izdelane splošne in specifične standarde, etična načela ter ustrezne objektivne kriterije, 
merila in ocene. Ti bodo izboljšali kakovost delovanja NVO, poenotili in optimirali modele interne urejenosti 
ter povečali transparentnost delovanja.)
11. Klasifikacija (Eden izmed pogojev za vključitev NVO v pripravo strateških in drugih državnih 
dokumentov zakonov je ustvaritev mednarodno primerljivih, objektivnih kriterijev za razvrstitev NVO – glede 
na področja delovanja, namen organizacije, kvaliteto opravljanja dejavnosti ipd.)

12. Etika (NVO bodo opredelile skupni kodeks etike, ki bo temeljil na osnovi enotnih vrednot in načel 
NVO in ga bodo podprle in spoštovale vse NVO.)

DRŽAVNI IN LOKALNI ORGANI TER NVO

13. Partnerski odnosi (Nakazujejo se nove smeri razvoja demokracije – demokracije sodelovanja, s 
ključnimi pojmi, kot so: odprta država, partnerstvo med državo in civilno družbo, mehanizmi za neposredno 
vplivanje NVO in ljudi pri odločanju. Za uspešnejše udejanjanje načela partnerstva med državnimi in 
lokalnimi organi ter NVO bo vzpostavljeno soodločevalsko telo.)

14. Nacionalni program razvoja NVO (Na osnovi pričujoče Strategije NVO, zaključkov nacionalne 
konference o odprti državi in izhodišč vlade bo pripravljena resolucija o Nacionalnem programu razvoja 
NVO.)

15. Nacionalna konferenca (Prva nacionalna konferenca bo namenjena postavljanju temeljev 
partnerstva med vladnim in nevladnim sektorjem, njeni rezultati pa bodo prispevali k oblikovanju 
nacionalnega programa razvoja NVO. Nacionalna konferenca bo kontinuiran proces, ki bo utrjeval odnose 
med državo in civilno družbo ter omogočal civilni dialog.)

16. Mednarodne delegacije (Vzpostavljen bo sistem, po katerem bodo k sodelovanju v lokalnih in 
državnih delegacijah za udeležbo na mednarodnih srečanjih povabljeni tudi predstavniki NVO. Namenski 
sklad bo finančno podpiral sodelovanje predstavnikov NVO v mednarodnih delegacijah RS.)

NVO in NVO

17. Mreženje (S povezovanjem NVO – tako v panožne kot programske mreže - bomo utrdili 
pomembnost in vlogo NVO sektorja. S postavitvijo skupne, mrežne baze bomo dobili vpogled v že obstoječe 
povezave NVO.)

18. Mednarodne NVO in slovenske NVO (Poleg vključevanja v mednarodne mreže je potrebno NVO 
sektor krepiti – ob ustvarjanju vzpodbudnega okolja in pogojev - tudi z mednarodnimi organizacijami, ki 
bodo imele podružnice tudi v Sloveniji.)

19. Forum (Vsakoletni Forum bo služil pregledu dela NVO v preteklem letu, evidentirane in 
prediskutirane bodo ovire razvoja NVO ter oblikovani sklepi za nadaljnji razvoj.)

st.8
PREGLED GLOBALNIH STRATEGIJ
NEVLADNEGA SEKTORJA
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PREGLED GLOBALNIH STRATEGIJ
NEVLADNEGA SEKTORJA

MEDNARODNE ORGANIZACIJE IN NVO

20. Mednarodne organizacije (NVO bodo izdelale pregled vključenosti v mednarodne organizacije 
ter zagotovile strokovno in finančno pomoč za aktivnejše vključevanje v njihovo delo.)

SPLOŠNA JAVNOST IN NVO

21. Mediji (Za izboljšanje promocije delovanja NVO sektorja, dvig prepoznavnosti in vidnosti dela ter 
pomena NVO je nujno potrebno preučiti vlogo medijev za delovanje NVO ter krepitev medijske pokritosti 
delovanja NVO. Prav tako je potrebno zagotoviti neodvisne tiskane in elektronske medije ter razvijati lastno 
medijsko produkcijo.)

22. Sistem vzgoje in izobraževanja (NVO si bodo prizadevale, da se v vzgojne in izobraževalne 
programe vključi več vsebin, ki se dotikajo delovanja NVO.)

23. Festival NVO (Festival NVO je prireditev, ki vzpostavlja aktivnejši kontakt med širšo javnostjo in 
NVO sektorjem. Gre za neposredno promocijo NVO sektorja in ustvarjanje pozitivnega pogleda na sektor.)
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1. Trust v Sloveniji: januarja 2002 je fundacija Trust for the Civil Society in Central and 
Eastern Europe izbrala štiri pilotne projekte krepitve nevladnega sektorja v Sloveniji, ki so jih 
izvajali CNVOS, PIC, Šent in Umanotera.
 
2. Pod naslovom Odpiramo “odprta” vrata je potekala manifestacija nevladnih          
organizacij ob mednarodni konferenci OECD “Izgradnja odprte vlade v jugovzhodni Evropi: 
obveščanje, posvetovanje in javna udeležba”.  Z manifestom so podpisnice (38 organizacij) 
pozdravile prizadevanja slovenske vlade za odpiranje do pobud državljanov in njihovih organ-
izacij ter njihovo večjo udeležbo v procesih priprave, oblikovanja, sprejemanja in izvajanja 
odločitev. Hkrati so opozorile, da je napredek na tem področju v Sloveniji opazen še vedno 
predvsem na deklarativni ravni. Skrajni čas je, da naredimo korak od besed k dejanjem ter 
premostimo vrzel med zapisanim in stvarnim stanjem. Dale so tudi pobudo za organizacijo 
nacionalne konference o odprti vladi in ponudile svoje sodelovanje pri njeni zasnovi in 
izvedbi.

3. Strategija sistemskega razvoja nevladnih organizacij: proces je začel spomladi leta 
2002 na pobudo štirih organizacij (CNVOS, PIC, Šent in Umanotera), prejemnic pilotnih pod-
por fundacije Trust for the Civil Society in CEE. Namen procesa je bil oblikovanje strateškega 
okvirja za sistemski razvoj nevladnega sektorja, opredelitev skupnega poslanstva in vizije 
nevladnega sektorja ter opredelitev prednostnih področij delovanja. Junija 2003 je bila prva 
javna predstavitev osnutka dokumenta, proces pa se nadaljuje in nadgrajuje v okviru priprav 
na dialog Vlada-NVO. (Povzetek dokumenta je predstavljen na strani 4)

4. Proces Stebri civilne družbe poteka zadnji dve leti z namenom povezovanja organ-
izacij glede na njihovo statusno obliko. Neformalna povezava poteka v okviru Koordinacije 
mrež nevladnih organizacij, v njej pa se povezujejo Zveza društvenih organizacij Slovenije, 
Mreža zasebnih zavodov in Združenje slovenskih ustanov.

5. V okviru oblikovanja Državnega razvojnega programa in Enotnega programskega 
dokumenta je nastal dokument Strokovne podlage za program institucionalnega in 
vsebinskega vključevanja nevladnih organizacij v pripravo, vrednotenje in izvedbo razvojnih 
strateških dokumentov RS, z namenon odpreti možnosti nevladnim organizacijam za njihovo 
učinkovito sodelovanje pri programiranju in izvajanju pomoči iz strukturnih in kohezijskega 
sklada, pri tem pa izkoristiti pomoč tudi za krepitev usposobljenosti nevladnega sektorja, da 
s pripravo in izvedbo projektov sodeluje pri uresničevanju regionalnih politik. Projekt je tekel 
ob sodelovanju CNVOS in Regionalnega centra za okolje (REC).
 
6. 17. oktobra 2002 je Vlada RS sprejela sklep, v katerem ugotavlja, “da sta obstoj in 
delovanje nevladnih organizacij pomemben pogoj za nemoten razvoj družbe in uveljavljanje 
najvišjih standardov demokracije v družbi”. Z namenom vzpostavitve sodelovanja sta bila  
imenovana nacionalni koordinator za NVO (dr. Fedor Černe, SVEZ) in Komisija Vlade RS za 
NVO, ki je dobila mandat za pripravo Strategije sodelovanja z NVO in Dogovora o sodelovanju. 
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7. Vlada RS je 2. oktobra 2003 sprejela Strategijo za sodelovanje z NVO kot podlago 
in okvir za vzpostavitev in razvoj sodelovanja z nevladnimi organizacijami. Spremljajoči 
sklepi so med drugim potrdili odločitev o organizaciji Nacionalne konference v sodelovanju 
z nevladnimi organizacijami, izdelavi celovite analize pravnega ter ekonomskega okvira za 
delo nevladnih organizacij ter analizo vključevanja NVO v pripravo in izvajanje vladnih politik. 
Vsem ministrstvom in vladnim službam je naložila tudi pripravo ocene možnosti vključevanja 
nevladnih organizacij v izvajanje določenih javnih funkcij.
 
8. Služba Vlade RS za evropske zadeve in Pobuda za prihodnost nevladnih organiza-
cij sta v sodelovanju z regionalnimi razvojnimi agencijami oktobra in novembra 2003 
organizirali 12 regijskih delavnic z namenom predstavitve modela strateškega pristopa, 
dialoga in dokumentov Vlade ter nevladnih organizacij, motiviranja udeležencev za prenos 
modela na regijsko oz. lokalno raven ter aktiviranja udeležencev lokalnih nevladnih organiza-
cij za sodelovanje na 2. forumu NVO in nacionalni konferenci z Vlado.

9. Pobuda za prihodnost NVO je neformalna skupina posameznic in posameznikov 
iz nevladnih organizacij, ki šteje 39 članov iz 35 organizacij (društev, zasebnih zavodov in 
ustanov). Združili so se 16. julija 2003 z namenom samoorganizacije v procesu priprav na 
dialog z Vlado in Nacionalno konferenco Vlada-NVO, za doseganje naslednjih splošnih ciljev: 
vzpostavitev stalnega dialoga in partnerstva NVO z vlado pri pripravi dokumentov, politik, 
programov; zagotovitev boljših pogojev za delovanje NVO sektorja s strani vlade in boljše 
prepoznavanje sektorja v družbi. V okviru štirih delovnih skupin (partnerstvo oz. civilni dialog, 
zakonodaja, kadri in proračunski viri) so bili pripravljeni predlogi vsebin za Dogovor Vlada-
NVO. 

10. 2. forum nevladnih organizacij je potekal v soorganizaciji CNVOS in Pobude za 
prihodnost NVO v okviru priprav na Nacionalno konferenco Vlada-NVO. Predstavljeni in 
dopolnjeni so bili predlogi vsebin za Dogovor Vlada-NVO (v povzetku predstavljeni na strani 
3), obravnavana pa je bila tudi problematika predstavništva nevladnih organizacij v dialogu 
z vlado.
 
11. Nacionalna konferenca Vzpostavimo sodelovanje, 17. decembra 2003 bo pomenila 
pričetek civilnega dialoga med Vlado RS in nevladnimi organizacijami z namenom izboljšanja 
sodelovanja in ustvarjanja boljših pogojev za delovanje nevladnega sektorja. 
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Interaktivni prikaz z dokumenti je dostopen na spletu: 
www.cnvos.si/zemljevid_NVO.php
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