Ponoviška cesta 12
1270 Litija, Slovenija
e mreza@srce-me-povezuje.si
www.srce-me-povezuje.si/mreza-nvo

POSLOVNIK MREŽE NEVLADNIH
ORGANIZACIJ OSREDNJE SLOVENIJE
PREAMBULA
Mreža nevladnih organizacij osrednje Slovenije, torej društev, zavodov in ustanov, predstavlja
prostovoljno in neformalno združenje s ciljem oblikovanja in zagovarjanja interesov
nevladnega sektorja v razmerju do vseh ravni oblasti in javnosti. Mreža si prizadeva za boljše
medsebojno poznavanje, sodelovanje, pomoč, solidarnost, učinkovito prepoznavanje potreb in
oblikovanje zahtev nevladnega sektorja v Osrednjeslovenski regiji in v Sloveniji.
Mrežo je vzpostavilo Stičišče NVO osrednje Slovenije z namenom povezovanja nevladnih
organizacij v regiji in s ciljem, da postane nevladni sektor v regiji enakovreden partner pri
razvoju.

I. UVODNE DOLOČBE

1. člen
Ta poslovnik ureja namen, delovanje in članstvo v Mreži nevladnih organizacij osrednje
Slovenije (v nadaljevanju: regionalna mreža).

2. člen
V poslovniku uporabljeni izrazi zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot
nevtralni za moške in ženske.

II. OPREDELITEV, NAMEN IN CILJI REGIONALNE MREŽE

3. člen
Regionalna mreža je neformalna, odprta mreža nevladnih organizacij, ki delujejo na območju
Osrednjeslovenske regije.
Mreža zastopa interese nevladnih organizacij v regiji v komunikaciji z drugimi subjekti na
nivoju regije.
4. člen
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Namen regionalne mreže:
-

oblikovanje skupnih stališč NVO o aktualnih vprašanjih NVO sektorja,
izboljšanje obstoječega delovanja in položaja nevladnih organizacij,
promocija nevladnih organizacij,
izmenjava dobrih praks med nevladnimi organizacijami,
spodbujanje in podpora procesu oblikovanja nevladnih struktur za civilni dialog na
regionalni, lokalni in nacionalni ravni,
spodbujanje in podpora vključevanju nevladnih organizacij v procese oblikovanja
politik.

5. člen
Cilji regionalne mreže:
-

oblikovanje strategije razvoja nevladnega sektorja na regionalni ravni,
zagotovitev ažurnega in kakovostnega pretoka informacij,
zagotovitev tvornega sodelovanja med nevladnimi organizacijami na regionalni ravni,
razvoj civilnega dialoga na regionalni ravni,
posvetovalni organ predstavnikom nevladnih organizacij, ki so v razvojnem svetu regije,
mreženje in povezovanje z nevladnimi organizacijami iz tujine.

III. ČLANSTVO V REGIONALNI MREŽI
6. člen
(1) Članice regionalne mreže so vse zainteresirane nevladne organizacije, ki delujejo na
območju Osrednjeslovenske regije.
(2) Nevladne organizacije postanejo članice mreže s podpisom pristopne izjave, ki se hranijo
pri upravljavcu mreže Stičišču NVO osrednje Slovenije (v nadaljevanju: regionalno
stičišče).
(3) Če nevladna organizacija nima sedeža v regiji, mora predložiti tudi program dejavnosti v
tej regiji.

IV. NAČELA DELOVANJA REGIONALNE MREŽE
7. člen
(1) Regionalna mreža deluje po načelu odprtosti in želi doseči čim širšo udeležbo nevladnih
organizacij pri reševanju vprašanj, povezanih z njenim namenom.
(2) Regionalna mreža ima svoj letni program, ki določa vsebinske prioritete za obravnavo.
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(3) Predstavniki zainteresiranih nevladnih organizacij podajajo svoje predloge in stališča
osebno na seji regionalne mreže, po elektronski pošti ali klasični pošti na naslov
organizacije, ki mreži nudi administrativno-tehnično podporo. Člani regionalne mreže so
dolžni poznati in upoštevati sklepe, sprejete na prejšnjih sejah regionalne mreže.
(4) Mreža deluje po načelih participativne demokracije1. Člani regionalne mreže lahko
predlagajo in volijo predstavnike nevladnih organizacij v razvojni svet regije.

8. člen
(1) Regionalna mreža se srečuje vsaj enkrat letno.
(2) Izvršni organ mreže je kolegij.
(3) Kolegij:
• izvaja sklepe mreže, predlaga oblikovanje in sprejem novih,
• pripravlja letni načrt dela in letno poročilo o svojem delu,
• redno sklicuje seje mreže,
• skrbi za delo delovnih teles,
• v javnosti nastopa v imenu mreže,
• opravlja druge naloge v skladu z opredelitvijo in namenom delovanja mreže ter tega
poslovnika.
(4) Kolegij šteje najmanj pet članov.
(5) Člani kolegija se izberejo na seji mreže. Mandat kolegija je dve leti. Število mandatov
članov kolegija ni omejeno.
(6) Kolegij vodi predsednik, imenovan za dobo 1 leta. Predsednika izmed sebe izberejo člani
kolegija. Predsednik predstavlja regionalno mrežo.
9. člen
Mreža lahko za različne namene ustanavlja stalna ali začasna delovna telesa, kot so delovne
skupine in odbori.
Regionalna mreža ima štiri odbore:
Odbor za:
• človeške vire,
• infrastrukturo, okolje in prostor,
• gospodarstvo in
• razvoj podeželja

1
Participativna demokracija omogoča vsem, da sodelujejo v procesu odločanja. Javnost
sodeluje na podlagi interesa oziroma zanimanja. Posamezniki z odločitvijo, da ne bodo sodelovali v
procesu, odločitev prepuščajo ostalim zainteresiranim in jih hkrati izrazijo zaupanje, da bodo sprejeli
pravilna stališča (se torej vnaprej strinjajo s sprejetimi stališči).
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in nudijo podporo predstavnikom nevladnih organizacij, ki so v razvojnem svetu regije z
namenom predhodne obravnave posameznih zadev.

V. VSEBINSKA IN TEHNIČNA PODPORA PRI DELU REGIONALNE MREŽE
10. člen
Upravljavec Mreže NVO osrednje Slovenije je Stičišče NVO osrednje Slovenije, ki ga izvaja
Društvo Geoss, Ponoviška 12, 1270 Litija.
Regionalno stičišče na lastno pobudo ali pobudo članic pripravlja in spodbuja obravnavo vsebin,
ki so povezane z namenom delovanja mreže. V okviru vsebinske podpore regionalno stičišče
pripravlja tudi gradiva za seje mreže.
11. člen
Regionalno stičišče nudi regionalni mreži vso potrebno tehnično pomoč za zbiranje stališč
nevladnih organizacij, ki obsega:
- posredovanje obvestil o sklicu seje regionalne mreže,
- zagotovitev prostora in opreme za izvedbo sej regionalne mreže,
- zagotovitev zapisnikarja na sejah regionalne mreže,
- posredovanje poročil o delu regionalne mreže,
- vodenje odnosov z mediji
- upravljenje spletnega mesta, kjer so dostopne vse informacije o mreži:
www.srce-me-povezuje.si/mreza-nvo
- aktiven elektronski naslov za komunikacija s člani mreže:
mreza@srce-me-povezuje.si

12. člen
V primeru prenehanja delovanja regionalnega stičišča kolegij izbere novega upravljavca
regionalne mreže, ki prevzame administrativno-tehnično podporo mreži.

Verzija1/Januar 2012
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