
IZJAVA   »POBUDI  ZA  PRIHODNOST  NVO« 
 
Spodaj podpisani  
 
1.  sem seznanjen / seznanjena, da; 
 

 je Pobuda neformalno združenje posameznikov in posameznic iz nevladnih organizacij v Sloveniji. 
 

 je namen Pobude vzpostaviti trajen dialog in partnerstvo med nevladnimi organizacijami in Vlado RS 
pri pripravi strateških dokumentov, oblikovanju politik in izvedbi razvojnih programov. 

 
 je cilj Pobude zagotoviti boljše pogoje za delovanje nevladnih organizacij  in boljšo prepoznavnost 

nevladnega sektorja v celoti.  
 

 se Pobudi lahko kadarkoli pridruži, vsak zainteresirani posameznik oz. posameznica iz nevladnih 
organizacij in v njenem okviru sooblikuje skupna stališča.  

 
 je Pobuda, do sedaj najširše, odprto in nepristransko organizirana pobuda za izboljšanje stanja          

NVO v Sloveniji. 
 

 Pobuda ne želi, ne namerava in ne more nadomestiti združevanje posameznikov ali organizacij v 
posamičnih področnih, sektorskih ali drugih združenjih ali mrežah, kot tudi ni združenje zastopnikov  
posamičnih združenj ali mrež. 

 
 Pobuda za prihodnost NVO deluje že od 16.julija 2003 in namerava delovati do uresničitve zastavljenih 

nalog. 
 

 ima Pobuda za svoje učinkovito delo oblikovano tudi delovno skupino imenovano Pogajalska skupina, 
ki od 7.januarja 2004 v imenu Pobude vodi pogajanja z Vlado RS. 

 
 Pobuda javnost svojega delovanja zagotavlja z rednim dnevnim objavljanjem novic na spletni strani 

imenovani Dodo-govor;  www.dodogovor.org . 
 

 je pripravljen osnutek »Sporazuma o sodelovanju med nevladnimi organizacijami in Vlado RS za 
obdobje 2005-2008« v katerega pripravo in končno oblikovanje se lahko vključim z razpravo, 
dopolnilom ali predlogom spremembe. 

 
 vse želene informacije dobim osebno ali po telefonu 01 542 14 22  na tehnično-administrativni službi 

»Pobude za prihodnost NVO« pri CNVOS ali po e-pošti: cnvos@mail.ljudmila.org . 
 
2.  z namenom zagotovitve ureditve statusa NVO in boljših pogojev za delovanje NVO, ki bodo ustrezno 
usklajeni z ravnijo ekonomskega in političnega razvoja  R Slovenije in v skladu s standardi Evropske Unije 
 

a )   v osebnem imenu            
b) v imenu organizacije 

podajam; 
 

IZJAVO O PODPORI 
 

VSEBINI OSNUTKA SPORAZUMA O SODELOVANJU                                                                    
MED NEVLADNIMI ORGANIZACIJAMI IN VLADO RS 

 
 
                                        Organizacija / združenje /skupina:                                                                                   
Ime in Priimek:               Naslov                                                                                     Datum:                   Podpis: 
                                        E – pošta:                                                                                                                


