Zapisnik srečanja predsednika vlade RS in nevladnih organizacij v petek, 29.7. ob 11.00 v
konferenčni dvorani Ministrstva za javno upravo, Langusova 4, Ljubljana.
Ministrica je uvodoma pozdravila navzoče in predstavila vladno stran. Povedala je, da je 2. sestanek
zamišljen kot operativni sestanek. K besedi je povabila predsednika vlade in predstavnike NVO, ki jih
ni bilo na prvem srečanju, da lahko predstavijo svoje poglede, nato se nadaljuje po agendi.
1. Pozdravni nagovor predsednika Vlade RS
Predsednik vlade je uvodoma poudaril, da se je v zadnjih 14-ih dnevih močno in lepo pokazalo,
kakšna je vloga NVO. Družbena koristnost NVO-jev je bila nesporna in dokazana, deloval je princip
solidarnosti. Ekonomska nesreča je pred nami, vsi se zavedamo draginje. Dejal je, da so evidence, ki
jih imamo in s katerimi bi lahko pomagali ljudem narejene za neke druge čase. Pri pripravi evidenc, ki
bi izkazovale seznam pomoči potrebnih ljudi, lahko aktivno pomagajo NVO s svojim vpogledom na
terenu. To nalogo bo prevzelo MDDSZ. Ne sme se ponoviti napaka, ko so bili vsi delovno aktivni ljudje
prezrti pri dodeljevanju energetskih vavčerjev.
Na koncu je dodal, da se lahko NVO s konkretnimi predstavniki ministrstev pogovorijo o konkretnih
problemih.
2. Predstavitve NVO
Janez Sušnik, ZDUS; na srečanju je zbrana mešana družba, NVO in prostovoljci – zato bo težko priti
do skupnih zaključkov. ZDUS ima skoraj 200.000 članov, v Sloveniji je ena tretjina populacije
upokojene (620.000 upokojencev). Zelo si želijo, da bi se ekipa s predsednikom vlade na čelu
posvetila upokojencem: bivalni standardi, zdravstvo, itd. Določene stvari bo potrebno voditi naprej,
predlagajo srečanje v jeseni, meseca septembra. Zmotilo ga je, da so povabljeni tudi regijski
predstavniki NVO - prav bi bilo, da bi bili na delovnem srečanju predstavniki nacionalnih organizacij.
Nataša Posel, Amnesty International Slovenija – Glas ljudstva; pohvalila je vključujoč pristop nove
vlade. Pomembno bo, kako vključujoč bo proces nadalje in pri procesih odločanja posameznih
ukrepov/zakonov; vključevanje v delovne skupine na različnih področjih. Prosila je, da prepoznajo
Glas ljudstva kot vsebinsko mrežo - želijo biti vključeni v odločevalske procese, delovne skupine, želijo
normativni, akcijski načrt s časovnico, spremljali pa bodo tudi 122 zavez.
Matjaž Vodeb, Zavod BOB – Glas ljudstva; prihaja iz mladinskega polja, ki je podhranjeno. MJU je
pristojno za mreže, tudi izbira, katere mreže so financirane. Primarni problemi so pri kadrih,
financiranje je temelj, na katerem lahko gradijo. Nimajo programskega financiranja, ker so
podfinancirani, težko izpolnjujejo svojo vlogo. Potrebno je prevetriti mreže, da bi lahko dosegale boljše
učinke. Vlada ne naslavlja stanovanjske politike – nimamo resornega ministrstva; pristopiti je potrebno
k reševanju stanovanjskega problema; nevladniki bi radi sodelovali pri tem; veliko mladih je brez
možnosti priti do stanovanja in so nevidni.
Nataša Posel, Amnesty Slovenija – Glas ljudstva; težava je financiranje NVO – pozni odgovori glede
odobritve financiranja na razpisih, NVO nimajo denarja za vodenje organizacije (sami projekti tega
običajno ne omogočajo), projekti ne dopuščajo tega upravičenega stroška, organizacije se ne morejo
odzivati na aktualne probleme v družbi. Pričakujejo več fleksibilnosti na razpisih in poenostavitve.
Težko uvajanje novosti, inovacij.
Izpostavila je še Rome in romska naselja – živijo v državi Sloveniji, naseljih oddaljenih 45 km iz
Ljubljane, ki so brez vode in elektrike. Na Rome je potrebno gledati kot na državljane, ne kot na
manjšino; romska življenja štejejo. Naselja so bila vzpostavljena 60 let nazaj in niso nekaj novega.
Martin Šolar, Planinska zveza Slovenije; tukaj je konglomerat različnih NVO, PZS je stara organizacija
in za gasilci najbolj številčna. Preko področnih zakonov so vključeni v sistem. Želijo si, da bi v
prihodnje bolj strukturirali dialog glede na različne organizacije.
Katarina Janjič, Gorska reševalna zveza; priča smo povečanju gorskih nesreč, in sicer kar za 40 %. V
letošnjem letu je bilo do dneva srečanja že 283 posredovanj, zgodila se je množična nesreča na
Triglavu. Rešujejo prostovoljno, reševalci se morajo dogovarjati z delodajalci, ki nimajo vedno
razumevanja – potrebno se je dogovoriti za sistemske rešitve. Kljub temu, da spadajo pod MORS in

Urad za zaščito in reševanje, jim primanjkuje sredstev za opremo in prostore. Reševanje je v Sloveniji
brezplačno, vendar GRS in državo to veliko stane, zato je to treba nasloviti.
Igor Benko, predsednik Jamarske zveze; zveza deluje 155 let, delujejo brez prostorov. Vzdržujejo
jamarski kataster, raziskujejo in beležijo vse podatke brezplačno. Želeli bi si sistemsko financiranje.
Zaradi poznavanja stanja voda na Krasu so ponudili pomoč pri iskanju virov pitne vode. Tudi njihova
zveza je sodelovala pri požaru na Krasu. Ni ažurne enotne aplikacije za reševanje ljudi, aplicirali so na
javni razpis za digitalizacijo, vendar niso bili uspešni. Želijo si enotne aplikacije, podobno kot je
aplikacija Vulkan
Marko Alauf, Čebelarska zveza; niso samo čebelarji, skrbijo tudi za okolje. Največji dosežek je bil
Svetovni dan čebel, drugi pa Tradicionalni slovenski zajtrk. Izpostavil je dva projekta, za katera želijo
državno pomoč; sajenje medovitih rastlin, usmeritev sil na Kras – računajo na pomoč države pri
nakupu sadik. Druga potreba je javna svetovalna služba, katere financiranje je od finančne krize pred
leti upadlo na malo več kot polovico; želeli bi, da se vrne na izhodiščno stanje. Čebele brez čebelarjev
ne bodo preživele. Čebelarji pa rabijo pomoč, predvsem za prostovoljne čebelarje in čebelje družine,
ne samo za profesionalne čebelarje (ti dobijo prek drugih kanalov). Čebelarstvo je pomembno tudi za
kmetijstvo.
Peter Tomažič, generalni tajnik Slovenske Karitas; imajo 6 regionalnih in 450 lokalnih enot. V njihove
programe je vključenih 150 tisoč oseb. Pozdravljajo razmišljanje, da se ne sme pozabiti na delovno
aktivne prebivalce. Dobre izkušnje so s humanitarnimi komisijami na lokalni ravni, od katerih pridobijo
podatke kdo je potreben pomoči, čeprav to iz dokumentov ni razvidno. Izkušnja iz zadnje gospodarske
krize; število uporabnikov se je dvignilo za 40 %. Družba se obnaša kot cunami, kamere ugasnejo,
službe nehajo delovati, ljudje pa še vedno ostajajo v stiski. Razmišljajmo dolgoročno -tovrstna kriza
ima 3-5 letni učinek. Problem je tudi zamik med dejansko pomočjo in začetkom statusa, približno
mesec za ureditev pomoči, za Ukrajince 3 mesece.
Snježana Lekič, predstavnica mreže ZaNVO; regijska stičišča - podporno okolje: njihova naloga je
krepitev organizacij, spodbujanje občin k participativnemu odločanju, čezsektorsko povezovanje za
izvajanje večjih akcij. Izzivi na lokalni ravni so podobni kot na nacionalni. Majhne organizacije krepijo,
da vzpostavijo nove storitve za občane. Ugotavljajo, kako razvijati lokalno okolje, sodelujejo z RRA-ji,
želijo izboljšati položaj lokalnih organizacij.
Bojan Golčar: predstavnik mreže ZaNVO; 4 konkretni predlogi: upravljanje stvarnega premoženja
občin in države – brezplačen najem, občine trčijo v veliko ovir. Zakon o stvarnem premoženju države
in lokalnih skupnosti omogoča 5-letni brezplačni najem, z možnostjo podaljšanja v določenih primerih;
zakon zahteva status v javnem interesu – na lokalni ravni je to lahko problem. S spremembo zakona bi
se lokalnim samoupravam dalo več fleksibilnosti, da odločajo katerim NVO dajo v najem prostore,
same presodijo katere organizacije delujejo v javnem interesu v lokalnem okolju. Pozdravljajo namero
vlade, da končno pride do regijske ureditve oziroma do pokrajin. Želijo si racionalne ureditve. Regijska
stičišča delujejo 15 let; do sedaj niso imeli sogovornika na regijski ravni, ampak samo na občinski.
Apelira, da se v pripravo zakonodaje vključijo NVO, ker bo pomembno vplivala na njih. Črpanje EU
sredstev; računsko sodišče je preteklo perspektivno obdobje ocenilo kot delno uspešno, vzrok temu so
v veliki meri administrativne ovire. V javne razpise je potrebno uvesti pavšalno financiranje,
predplačila, dostop do ugodnih povratnih sredstev. Zaključuje se Operativni program za novo
perspektivo – pri popravkih dokumenta je potrebno imeti v mislih tudi NVO; da bodo lahko dostopale
do sredstev. Socialno podjetništvo - po začetnem zagonu je zastalo; potrebuje se podporno okolje in
spodbude za zaposlovanje in infrastrukturo, da bi ponovno dobilo pozornost in bi skupaj pripravili
predloge.
Nika Kovač, Inštitut 8. marec; Zakon proti škodljivim ukrepom oblasti je sprejet; nova vlada ponuja
definitivno obet prijaznejše prihodnosti. Treba je povedati, da civilna družba ni bila vključena v antidraginjsko reformo, ni bila vključena v zdravstveno reformo, sprejemanje proračuna; zakaj visok
proračun za obrambo, manj za šolstvo. Želeli bi si konkretnih debat in sestankov, kjer lahko vsebinsko
doprinesejo. Ko se bo poletje izteklo, nas čakajo referendumi in vse hujše stiske ljudi. Pri branjenju
RTV in ostalih temah so lahko zavezniki vlade.

Miroslav Žaberl, predsednik Ribiške zveze Slovenije; vroče poletje predstavlja velik problem za ribji
živelj, soočamo se z vsakodnevnimi pogini v določenih vodotokih, ki so izjemno nizki in topli – to nas
mora skrbeti. V Ribiški zvezi so dali priporočila ribiškim družinam, naj nehajo z ribolovom in
tekmovanji. Vendar Ribiška zveza ni regulator, je zgolj združba ribiških družin, zato pogrešajo
sodelovanje organov (MKGP in MO), ki imata možnost prepovedi z odredbo. Prihodnost slovenskih
rek – morali bi razmišljati drugače, denaturacija, da ribam vrnemo okljuke, globoke tolmune. Glavni
apel aktivnejša vloga pristojnih resorjev, da se pogovarjamo o drugačnem urejanju voda.
Ana Struna Bregar, Partnerstvo, zavod za trajnostno gospodarstvo CER; imajo status delovanja v
javnem interesu. Zeleni prehod je edina pot v prihodnost, vsi skupaj to lahko dosežemo. So podporno
okolje gospodarstvu, podjetjem ki se zavedajo, da je to edina opcija. Različne metodologije – certifikat
za merjenje trajnosti podjetij; prihaja regulatorni cunami EU za doseganje podnebne nevtralnosti, ki se
bo dotaknil vseh sektorjev. Vsi bodo morali spremeniti svoje delovanje, ozelenitev vseh delovnih mest
in priložnosti. Proizvodnja in potrošnja bosta spremenili svet; tako kot ga je internet v 25 letih.
Pozdravljajo ukrepe vlade.
Igor Miljavec, Mreža nevladnih organizacij za vključujočo informacijsko družbo; dostopnost za slepe –
Strategija dostopnosti do prostorov in informacij na državni ravni, po vzoru MO Nova Gorica. Radi bi,
da bi se dostopnost uveljavila za vse ljudi, mladi, starejši, itd., prenavljanje železniških postaj - veliko
denarja gre v nič, rešitve so, vendar se ne upoštevajo.
Živa Kavka Gobbo, Fokus (Sloga Platforma); predlagala je ali bi se lahko pogovarjali, kako bomo
strukturno naslavljali vsebine, da bi prešli na naslednje, vsebinske točke.
Sanja Ajanović Hovnik, ministrica za javno upravo; odličen predlog, MJU je vsebinsko pristojno
ministrstvo – bo v bodoče koordiniralo to sodelovanje. Kot sistemsko ministrstvo bo pripravilo dva
razpisa, čakamo kakšni so učinki predhodnih razpisov, da bolj ciljno pripravimo – administrativne
obremenitve NVO.
3. Informacija v zvezi z delovanjem in imenovanjem Sveta Vlade RS za spodbujanje
razvoja prostovoljstva, prostovoljskih in nevladnih organizacij
Jure Trbič, državni sekretar Ministrstva za javno upravo; Seznami nevladnih organizacij so zaokrožili
po ministrstvih in tudi NVO. Zadovoljni so z odzivom, tako s strani ministrstev kot tudi NVO. Svet za
NVO – poziv poslan ministrstvom, v Svetu bodo državni sekretarji, Svet bo dvignjen na višjo raven.
Poziv za imenovanje članov posredovali tudi CNVOS-u in Slovenski filantropiji. V sodelovanju z MF
urejajo sistemsko financiranje vsebinskih NVO po resorjih.
4. Predstavitev prioritet ministrstev v povezavi z vključevanjem in sodelovanjem s civilno
družbo
Jure Trbič, državni sekretar Ministrstva za javno upravo; MJU je že dolgo v stiku s sektorjem, ključni
sogovorniki so CNVOS, Slovenska filantropija in regionalna stičišča – podporno okolje z NVO. MJU
administrativno vodi tudi Svet za NVO.
Služba Vlade RS za digitalno preobrazbo; Sodelujejo z Mrežo nevladnih organizacij za vključujočo
informacijsko družbo in Danes je nov dan. Predvideno je sodelovanje pri ukrepih:



Priprava programskih dokumentov za obdobje 2021 - 2027
Javni razpis za sofinanciranje izvajanja neformalnih izobraževanj za odrasle nad 55 let na
področju digitalnih kompetenc za leto 2022.

Urad Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu:




Prireditev Dobrodošli doma
Kroženje možganov
Gospodarsko sodelovanje

Urad financira organizacije iz svojega delovnega področja.
Alenka Bratušek, državna sekretarka Ministrstva za infrastrukturo; še niso imenovali kontaktne osebe
za NVO, jo bodo v kratkem. Prioritete - so na isti strani kot NVO; zeleno, javni potniški promet, varnost
v prometu. Zanimalo jo je, ali bo MJU kontaktna točka, ki bo povedala, katere organizacije zanimajo
določeni projekti?
Marko Štucin, državni sekretar Ministrstva za zunanje zadeve; MZZ je tisto, ki opozarja, da Slovenija
ni sama na svetu. Na svetu so ljudje, ki jim je težje od nas – razvojno sodelovanje in humanitarna
pomoč. Planirajo javni razpis za 3 mio evrov; ključni deležnik je Platforma Sloga, dobro sodelovanje
imajo s Slovensko Karitas. Vrata so odprta za vse, ki jih tovrstno sodelovanje zanima in imajo
kapacitete za izvajanje projektov v tujini. Sektor za razvojno sodelovanje in humanitarno pomoč vodi
veleposlanik Kokalj, ki je prisoten.
Breda Božnik, državna sekretarka Ministrstva za zdravstvo; MZ že vrsto let tvorno sodeluje z NVO na
področju javnega zdravja in preventive. Nevladne organizacije financira skozi programe za izvajanje
storitev in zaposlitev v NVO, sodelujejo s preko 70 organizacijami. V tem trenutku je odprt javni razpis
za obdobje 2023-2025; organizacije je spodbudila k prijavi.
Uroš Vajgl, državni sekretar Ministrstva za okolje in prostor; na MOP vidijo sodelovanje z NVO kot
ključnega pomena za doseganje ciljev ministrstva, predvsem pri zelenem preboju. Sodelovanje z NVO
bodo okrepili, formirali svet ministra, sestali so se tudi z obema mrežama. Predvidevajo
operacionalizacijo teles, ki jih predvidevajo zakoni; vzpostavitev sistemskega financiranja, LIFE
projekti, razpis že v letošnjem letu.
Darjo Flega, državni sekretar Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport; vsak vrtec ali šola
sodeluje z NVO, to so obogatitvene dejavnosti – krožki in tekmovanja, prenove učnih načrtov, brez
NVO ne bi bilo napredovanja šolskih politik. Sodelovanja si želijo še naprej, predvsem pri prenovi
šolskega kurikuluma.
Darij Krajčič, državni sekretar Ministrstva za kmetijstvo, gospodarstvo in prehrano – imajo kontaktno
osebo, imajo seznam organizacij s katerimi sodelujejo, ministrica ima 13 teles, kjer NVO sodelujejo.
Sodelovanje z NVO postavljajo na visoko raven, želijo da NVO prevzamejo odgovornost za delo na
terenu – dereguliranje določenih zadev in prenos pristojnosti na NVO.
Marko Koprivec, državni sekretar Službe vlade za regionalni razvoj; sam se je že prej aktivno
zavzemal za vlogo NVO v družbi, kar je v preteklih letih manjkalo. Sedaj na SVRK-u dajejo
predstavnikom NVO velik pomen pri programiranju; v naslednji perspektivi je predvideno za 3,2
milijarde evrov finančnih naložb. Pri teritorialnih in INTERREG programih so NVO lahko neposredne
prijaviteljice. Iz ostankov denarja pri Evropskem finančnem mehanizmu je bilo dogovorjeno, da se bo
500.000 EUR namenilo za civilno družbo, razpis bo objavil CNVOS. NVO so vedno vabljene zraven,
pri programiranju je pomembno, da imenujejo predstavnika. V kratkem se bo imenoval Odbor za
spremljanje – v njem bo predstavnik, izbran v postopku CNVOS-a.
Marko Rusjan, državni sekretar Ministrstva za kulturo; NVO so temeljni kamen kulture. NVO so že
poslale predloge ministrstvu – Asociacija, Slovenska filantropija, Glas ljudstva. Nameravajo ponovno
vzpostaviti dialog prek dialoških skupin, objaviti poziv, sodelovati z NVO pri pripravi glavnih strateških
dokumentov ministrstva; odpirali bodo Nacionalni program za kulturo, ki je bil na hitro sprejet v začetku
2022, prenovili bodo razpisne mehanizme – razpisi bodo digitalni.
Simon Maljevac, državni sekretar Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve; spisek NVO je
zaradi širine področja zelo velik, nikoli ga ne smemo omejevati – samo dopolnjevati. Apel vsem, ki se
želijo vključiti, da se lahko obrnejo na MDDSZ. Veliko imajo rednih razpisov, v pripravi razpis za
pilotne projekte (družine). Boljša sistematizacija sodelovanja z NVO, nekateri direktorati dobro
sodelujejo, vendar se da sodelovanje izboljšati; svet ministra za sodelovanje z NVO bo ustanovljen.
Saša Jazbec, državna sekretarka Ministrstva za finance; MF je prvi korak do NVO že naredilo,
prejšnja vlada je naredila dva protizakonita koraka, ki ju je ministrstvo saniralo. Zelena proračunska
reforma je zagotovo ena od stvari, kjer vidijo sodelovanje NVO – medresorska delovna skupina, ki bo

vključevala tudi NVO. Transparentnost državnega proračuna – odziv na Niko Kovač – proračun ima
kup zakonskih obveznosti, zato se je pogovarjati o proračunu z NVO malo težje. NVO naj se
pogovarjajo z resornimi ministrstvi. Fiskalna politika in davki – tudi o tem se ne da dosti diskutirati, ker
je treba financirati javne službe, kot je zakonsko določeno.
Branko Lobnikar, državni sekretar Ministrstva za notranje zadeve; obljubil je, da je slabega
sodelovanja konec, obrnili so filozofijo dela z deležniki, vključno z NVO. Želijo varno, vključujočo
družbo – prvi sestanek z NVO že sklican na temo reforme migracijske politike. Zaposlili so Simono
Zavratnik, ki koordinira sodelovanje z NVO. Nadgrajujejo strategijo s področja migracij, široka
razprava na temo migracij, kakšna je vloga institucij znotraj MNZ. Preprečevanje trgovine z ljudmi –
sodelovanje z NVO je ključno (oskrba žrtev, varna namestitev – Slovenska Karitas, Ključ). Imajo
projekte, imajo odobrena EU sredstva za nadaljevanje financiranja teh programov. So odprti za
pobude.
Martina Rauter, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo; na ministrstvu so naredili pregled
stanja, delujejo z NVO na štirih področjih: Turistična zveza Slovenije – za delovanje je predvidenih
350.000 eur; PZS – pohodne poti, ki so ključne za razvoj turizma; socialno podjetništvo – pripravljajo
10-letno strategijo, ki bo v celoti pokrila razvoj socialnega podjetništva; zaščita potrošnikov –
kompetentni sogovorniki na NVO strani, razpisali bodo dve koncesiji.
Sebastjan Zbičajnik, državni sekretar Ministrstva za pravosodje; zelo dobro sodelujejo z NVO;
redefinicija kaznivega dejanja posilstva, Kazenski zakonik, Zakon o kazenskih sporih – sodelovanje s
PIC, vključevanje v delovne skupine; projekt Hiša otrok, kjer bodo zagotovili, da otroci pri zaslišanju
ne bi bili pod stresom.
Damir Črnčec, državni sekretar Ministrstva za obrambo; Rudi Medved bo kontaktna oseba,
namestnica bo Uršula Majcen. Utečeno sodelovanje z gasilci, jamarji – finančno jih podpirajo. Imajo
tudi sodelovanje v okviru slovenske vojske – stiki z lokalnimi skupnostmi, s stanovskimi
organizacijami. Sodelujejo z veteranskimi združenji, ki je zakonsko opredeljeno in finančno podprto.
5. Razno
Martin Šolar, PZS; ker del organizacij ni bil na prvem sestanku, niso bili pozvani k inputom na seznam
– to je potrebno še narediti.
Goran Forbici, CNVOS; sestanka s predsednikom vlade prej kot v letu ne pričakujejo, zgoditi pa se
morajo operativni sestanki z resorji. Pomembno se je pogovarjati o temah, o katerih se pogovarja
vlada; koalicijska pogodba, ukrepi; NVO sektor mora biti vključen, specialistično (strokovnjaki) – po
vzoru MOP, operativno telo. MZ – ne želijo se pogovarjati samo o preventivi ali kurativi, ampak o
zdravstveni reformi, med njimi obstajajo tudi organizacije, ki se ukvarjajo z zdravstvenimi politikami.
Želijo si pogovarjati tudi o davkih, ker so najeminentnejša družbena tema – v NVO so tudi specialisti
za davčne politike, spremljajo primerjave OECD, itd., zato pričakuje, da se bodo z NVO pogovarjali
tudi o tem; pogled na pravično socialno davčno politiko.
Filip Muki Dobranič, Danes je nov dan, Glas ljudstva; naslovil je slabo izkušnjo pri sprejemanju
zakonodaje na področju avtorskih pravic (ZASP in ZKUASP). Zakon je bil pripravljen pod velikim
časovnim pritiskom, ker grozi tožba EK. Zakon ni bil usklajen. Da so prišli do sestanka, so morali
lobirati, na strani države ni bilo enotnega sogovornika. Javna razprava je potekala o zakonu, ki ga niso
nikoli videli. Vzpostavi naj se boljše vključevanje NVO v proces oblikovanja zakonov.
Rožca Šonc, ZDUS, Starejši za starejše; imajo eksaktne podatke o kakovosti življenja starejših,
vključujejo 200.000 starejših. Problem je dostop do osebnih podatkov, tistih ki niso člani določenih
organizacij, težave pri pridobivanju prostovoljcev – prostovoljstvo premalo priznano v družbi. Zakon o
dolgotrajni oskrbi – ZDUS omenjeni le, da lahko sodelujejo z izvajalci v okviru Zakona o prostovoljstvu.
Pričakujejo, da bodo prostovoljce vključili kot neformalne oskrbovalce.
Marjan Huč, Platforma SLOGA; delujejo na različnih področjih, primarno jim je področje MZZ.
Sodelovanje z NVO je korektno, vendar so v preteklosti prišli do smernic sodelovanja NVO z MZZ, da
bi bilo sodelovanje čim bolj konstantno. MZZ je bil pionir sodelovanja z NVO, smernice pa so zaradi
korektnega sodelovanja šle v pozabo. Nujnost vzpostavljanja konkurenčnega okolja za NVO, ki

delujejo na področju razvojnega sodelovanja – nujna dodatna podpora države, mehanizmi za
sofinanciranje. Če želijo konkurirati NVO iz drugih držav, rabijo pomoč. Prav tako je potrebna
evalvacija učinkov.
Blaž Perko, Olimpijski komite Slovenije; šport je del nevladnega sektorja – koalicijska pogodba
predvideva novo organiziranost športa, sedaj se je to zamaknilo. Ne glede na to, na katerem
ministrstvu bo, je pred nami jesen, ko bo potrebno izvajati kar nekaj nalog zelo operativne narave –
črpanje kohezijskih sredstev, perspektiva se izteka.
Matjaž Vodeb, Zavod BOB – Glas ljudstva; pri MIZŠ niso slišali jasne časovnice vključevanja civilne
družbe, raziskava Mladina 2020 kaže, da NVO mladi bolj zaupajo kot strukturam. Veliko tega se ne
zgodi v okviru institucij.
Marko Štucin, državni sekretar Ministrstva za zunanje zadeve; Smernice bodo sprejete, pripravljajo
razpis za sofinanciranje projektov, ki jih sofinancira EK (match-funding).
Rosvita Svenšek, ZDUS; nasloviti je potrebno nedostopnost do zdravstvene službe – Akt o naročanju poziva naj se črta 3. točka: ambulante so telefonsko na voljo samo 2 uri na dan, ostalo vklopljene
tajnice.
Simon Delakorda, Mreža NVO-VID; predstavnika resorja ni tukaj (SDP), izpostavil je vzpostavitev
digitalnega stičišča nevladnih organizacij – opredelitev splošnega koncepta digitalne preobrazbe za
NVO, organiziran bo dogodek za NVO na to temo, vabilo bo poslal.
Jure Trbič, državni sekretar Ministrstva za javno upravo: replika Filipu Dobraniču, Danes je nov dan;
oba zakona zaradi pritiskov po hitrem sprejetju, še nista bila sprejeta na vladi, lahko se obrnejo na
resorno ministrstvo.

SKLEP:
1. Operativne zadeve v prihodnosti urejamo področno.
2. MJU bo operativno, politično in strokovno pomagalo pri uresničevanju zavez, ki jih je
vlada dala NVO. Objavili bomo kontaktne osebe po ministrstvih na naši spletni strani.
_________________________________________________________________________________
Sestanek je bil zaključen ob 13:30.
Zapisala: Mojca Žerovec, MJU

