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Zadeva: Predlogi predstavnikov NVO glede sestave Sveta Vlade RS za spodbujanje 

razvoja nevladnih in prostovoljskih organizacij  

 

Spoštovani! 

 

Predstavniki nevladnih organizacij v (prihodnjem) Svetu Vlade RS za spodbujanje razvoja 

nevladnih in prostovoljskih organizacij toplo pozdravljamo odločitev vlade, da tovrsten trajni 

posvetovalni organ ustanovi. Razumemo jo namreč kot priznanje pomembne razvojne vloge 

nevladnih organizacij in s tem kot zavedanje potrebe po odprtem in trajnega dialogu z njimi. 

Hkrati pa v njej vidimo priznanje, da se tudi vlada zaveda precejšnjih razvojnih zaostankov 

slovenskega nevladnega sektorja in s tem potrebe po enotno koordiniranih in trajnostno 

naravnanih podpornih ukrepih za njegovo krepitev in razvoj. 

 

Ravno zato pa tudi upamo in pričakujemo, da bodo vlado v Svetu zastopali tako predstavniki 

tistih ministrstev in služb, ki so pristojna za ključno zakonodajo glede NVO in temeljne 

razvojne politike (tj. statusna zakonodaja: zakoni o društvih, ustanovah in zavodih; davčna 

zakonodaja; politike regionalnega razvoja ...), kot tudi predstavniki  ministrstev, ki najbolj 

aktivno sodelujejo z nevladnimi organizacijami in hkrati prednjačijo pri njihovem 

vključevanju v mrežo izvajalcev javnih storitev. 

 

Upoštevajoč omenjena kriterija smo predstavniki NVO identificirali naslednja ministrstva in 

vladne službe, ki bi morala imeti svoje predstavnike v Svetu: 

 

- Ministrstvo za javno upravo 

- Ministrstvo za finance 

- Služba Vlade RS za lokalno  samoupravo  in  regionalno  politiko 

- Kabinet predsednika vlade 

- Ministrstvo za notranje zadeve 

- Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve 

- Ministrstvo za kulturo 

- Ministrstvo za šolstvo in šport 

- Ministrstvo za okolje in prostor 

- Ministrstvo za zdravje 

- Ministrstvo za obrambo 

- Ministrstvo za zunanje zadeve. 

 

Predlagamo, da predstavniki prvih sedmih organov v Svetu sodelujejo kot člani, predstavniki 

naslednjih petih pa kot njihovi namestniki. Pri tem pa naj imata Ministrstvo za finance in 

SVLR tako člana kot namestnika, saj menimo, da je njuno sodelovanje za uspešno delo Sveta 

nepogrešljivo (Ministrstva za finance zato, ker med prihodnje prioritetne ukrepe na področju 

NVO po našem mnenju sodijo predvsem ureditev njihovega javnega financiranja in davčna 



politika, pri obojem pa ima MF odločilno vlogo. SVLR pa zaradi svojih pristojnosti na 

področju regionalne politike in Evropskih strukturnih skladov.)    

 

Obenem pa se nam zdi izredno pomembno izpostaviti tudi, kako ključno je, da vlada zagotovi 

ustreznost svojih predstavnikov v Svetu. Šlo bo namreč za telo, ki bo za vlado snovalo ključne 

korake in ukrepe na področju nevladnega sektorja in s tem torej v prvi vrsti razpravljajo o 

političnih odločitvah, ki glede na to, kakšno vlogo naj bi igrale znotraj sodobnih družbenih 

ekonomij, nikakor ne zadevajo samo in zgolj nevladnih organizacij, ampak gre predvsem za 

splošna razvojna vprašanja in  prioritete Slovenije. Zato bi po našem mnenju ministrstva in 

vladne službe v Svetu morali zastopati državni sekretarji in predstojniki vladnih služb ali pa 

vsaj generalni direktorji direktoratov. Šele v tem primeru bo namreč Svet resnično lahko 

predstavljal ustrezno mesto za političen dialog med vlado in nevladnimi organizacijami 

oziroma forum, primeren za razpravo o državnih razvojnih prioritetah in strateških 

usmeritvah. Ustrezen zgled bi pri tem lahko predstavljal vladni Svet za uresničevanje načela 

enakega obravnavanja (SUNEO), kjer vlado predstavljajo 4 ministri in njena generalna 

sekretarka.  

 

Veseli bi bili, ko bi se v zvezi z našimi predlogi v kratkem lahko tudi sestali in jih skupaj 

preučili. 

 

Z željo, da bodo naši predlogi upoštevani in da se v kratkem tudi srečamo, vas prijazno 

pozdravljamo. 

 

S spoštovanjem, 

 

(predstavniki NVO) 

 

Bojan Golčar 

Bojan Vogrinčič 

Goran Forbici 

Katarina Bervar Sternad 

Mirko Vaupotič 

Tereza Novak 

Tina Divjak 

 

 

V vednost: 

- generalna sekretarka Vlade RS mag. Helena Kamnar 

  

 


