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Zapisnik 1. delovnega srečanja predstavnikov konzorcija vsebinskih mrež, Glasu ljudstva in CNVOS s 
predsednikom vlade Robertom Golobom ter ministrico za javno upravo Sanjo Ajanović Hovnik 

Datum: 27. junij 2022 
Kraj: Ljubljana 
 

Na strani vlade so bili prisotni ministrica za javno upravo (Sanja Ajanović Hovnik), državni sekretar z 
MJU (Jure Trbič), predsednik vlade (Robert Golob), vodja kabineta vlade (Petra Škofic) in sekretarka 
za povezovanje s civilno družbo iz vladnega kabineta (Maksimilijana Polak). 

V okviru vabila predsednika vlade organizacijam vsebinskih mrež sta se v imenu mreže Plan B za 
Slovenijo delovnega srečanja udeležili koordinatorka mreže Nisa Dedić Sočan ter direktorica 
koordinatorske organizacije in članica delovne skupine za finance, Gaja Brecelj.  

Srečanje je bilo bolj kot ne spoznavno, kot začetek procesa, ki pa bo upajmo produktiven. Glavni temi 
današnjega srečanja sta bili vzpostavitev sistemskega financiranja delovanja nevladnih organizacij ter 
vzpostavitev modela stalnega dialoga med civilno družbo in vlado, oziroma pristojnimi ministrstvi. V 
vabilu je predsednik vlade zapisal, da se bomo dogovorili tudi o skupnih ciljih – na sestanku o tem ni 
bilo veliko govora, debata pa se je gibala okrog grajenja aktivnega državljanstva, negovanja civilne 
družbe in sistemskega ozaveščanja o človekovih pravicah ter pravni državi.  

Delovna srečanja, kakršno je bilo včerajšnje, bodo periodična. Naslednje srečanje bo izvedeno v juliju, 
kjer se bomo uskladili o konkretnem načinu dela v prihodnje in o prioritetah za delo v letošnjem letu. 

V nadaljevanju sem zapisala ključne dele iz razprave, tukaj pa je novica, ki jo je plasirala vlada.  

1) Financiranje 

Predsednik vlade je uvodoma povedal, da se zaveda razsežnosti problema sistemskega financiranja 
nevladnih organizacij in zatrdil, da je problem potrebno nasloviti takoj. Vendar ker analiza 
obstoječega stanja proračuna še poteka, ni mogel podati bolj konkretnih zavez na to temo. Ministrica 
je povedala, da se bo več vedelo po rebalansu proračuna jeseni. 

PV je za okoljske NVO komentiral, da je zelo dobro, ker imamo za razliko od drugih področij na voljo 
Podnebni sklad in s tem vir sredstev.  

2) Oblika sodelovanja civilne družbe z Vlado  

S strani vlade obstaja volja po kontinuiranem dialogu – predsednik vlade je poudaril, da se mora 
vzpostaviti platforma za dialog, ki bo hitra in ažurna. Vzporedno s tem bi potekali delovni sestanki z 
vlado in resornimi ministrstvi. Poudaril je, da je pomembno, da so nevladne organizacije vključene že 
v zgodnjih fazah priprave ukrepov in zakonodaje. Hkrati pa opozarja, da je za vzpostavitev takšnega 
dialoga najbolj nujno zgraditi medsebojno zaupanje med NVO in uradniki, saj so slednji zadržani glede 
zgodnjega vključevanja NVO zaradi bojazni, da se že v fazi priprave zadeve zaustavijo ali javno 
kritizirajo v medijih. 

Ministrica je izpostavila, da se sodelovanja večina uradnikov šele mora naučiti in da si želijo 
predlogov o možnih načinih sodelovanja. V prvi fazi bo ministrstva pozvala, naj pripravijo seznam 
deležniških mrež, s katerimi bi vzpostavili mehanizem rednega dialoga. Seznami bodo posredovani 
vsebinskim mrežam, ki bodo nato pozvane k dopolnitvam seznama. Ni znano, če bo sestava 
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predstavnikov identificiranih deležniških mrež in resorjev formalizirana. V mreži Plan B bomo stremeli 
k formalizaciji, smo se pa strinjali, da pretirano normiranje včasih ni najboljše. 

Ministrica je napovedala dvig Resolucije o normativni dejavnosti na zakonsko raven. 

3) Strategija NVO 

Sprememba Strategije o razvoju NVO in prostovoljstva – vsebinsko bi se področji delovanja NVO in 
prostovoljstva ločili, skladno s tem bi se uredilo tudi financiranje glede na dejavnost organizacije. Ne 
bi pa to pomenilo izključujoče financiranje za organizacije, ki opravljajo oboje. 

4) Podnebni ukrepi 

V zvezi s tem je Golob na hitro komentiral, da bi se sam najraje ukvarjal s podnebjem, ampak mora 
najprej nasloviti draginjo. Naj bi pa že imeli precej nastavljeno in šlo bo v smeri – če ga citiramo – 
»Skupnost, skupnost, skupnost!«.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


