Datum: 14. 7. 2005
Številka: 23-MV
Ministrstvo za javno upravo
dr. Gregor Virant, minister
Tržaška c. 21
1000 Ljubljana

Zadeva: Stališ a Zveze društvenih organizacij Slovenije glede nadaljevanja
procesa dogovarjanja med nevladnimi organizacijami in Vlado RS o
izboljševanju medsebojnega sodelovanja in pogojev delovanja
nevladnih organizacij
Spoštovani g. minister,
Spomladi leta 2003 je 11 osrednjih društvenih organizacij ustanovilo Zvezo
društvenih organizacij Slovenije (ZDOS), ki trenutno povezuje 12 organizacij, katere
skupaj združujejo okrog 10.000 društev po vsej Sloveniji in imajo približno milijon
lanov in lanic.
Poslanstvo ZDOS je zavzemati se in prispevati k zagotavljanju boljših pogojev za
delovanje in razvoj društvenih organizacij, ki prispevajo k celotnemu družbenemu
razvoju in blaginji ljudi. Naš namen in cilji so zlasti:
•
•
•
•
•
•

povezovanje društvenih organizacij za zagotavljanje ugodnejšega položaja
društev in zvez društev v Republiki Slovenji,
zavzemanje za priznavanje pomena dejavnosti društev in društvenih organizacij
oziroma nevladnih organizacij kot tretjega sektorja v družbi nasploh,
predstavljanje skupnih interesov lanic pred vladnimi in drugimi organizacijami na
obmo ju Republike Slovenije
zavzemanje za ustrezno (so)financiranje delovanja ter iskanje trajnih legitimnih
finan nih virov za delovanje in razvoj,
priprava in usposabljanje organizacij in njihovih vodstev za soo anje z novimi
izzivi v družbi ter u inkovitejše in kakovostnejše delovanje,
povezovanje z drugimi sorodnimi organizacijami in mrežami tako v Sloveniji kot
tudi v mednarodnem prostoru z ciljem pove anja blaginje.

Svoje poslanstvo in cilje je Zveza društvenih organizacij Slovenije v zadnjih letih
uresni evala skozi razli ne dejavnosti. Med ostalim smo skupaj z Združenjem
slovenskih ustanov in Mrežo zasebnih zavodov (slednja je še neformalna) ustanovili
Koordinacijo mrež nevladnih organizacij (KMNVO) katere cilj je razvoj in krepitev
nevladnih organizacij ter spodbujanje njihovega povezovanja; namen pa javno izraziti
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interese mrež lanic KMNVO v postopkih civilnega dialoga z državnimi organi in
organi samoupravnih lokalnih skupnosti.
Poleg tega je ZDOS ves as dejavno sodeloval v Pobudi za prihodnost nevladnih
organizacij in še posebej v tako imenovani nevladni pogajalski skupini, ki je pod
vodstvom Mirka Vaupoti a, dosedanjega tajnika ZDOS, pripravila osnutek
sporazuma o sodelovanju med nevladnimi organizacijami in Vlado RS, ki velja za
primerno podlago za nadaljevanje procesa.
V skladu z odlo itvijo pogajalske skupine, ki se je že v za etku svojega mandata
odlo ila za omejitev le-tega na eno leto (to se je izteklo v juniju letos), glede na
potrebo po oblikovanju predstavniškega sistema v nevladnem sektorju in na podlagi
predloga, ki smo ga v zvezi s tem zapisali v osnutek sporazuma, smo v zadnjem
asu že ve krat predlagali preoblikovanje organiziranosti nevladnega sektorja v
procesu pogajanja z Vlado RS na naslednji na in:
•
•

Pogajalski skupini se je z junijem 2005 iztekel mandat, s imer ji je prenehal tudi
mandat za zastopanje NVO (tistih, ki so bile vklju ene) v pogajanju z Vlado RS,
ter kakršnegakoli predstavljanja NVO v javnosti.
Pogajalska skupina po preteku mandata le vzpodbuja in spremlja zbiranje pisnih
izjav podpore nevladnih organizacij procesu (prvotne izjave, ki zagotavlja podporo
procesu in ne le besedilu sporazuma) ter takoj, ko bo zbranih 50 izjav, skli e
sre anje predstavnikov NVO – podpisnikov le-teh. Te organizacije, skupaj z
vsemi novimi podpisnicami, se nato dogovorijo o najustreznejši organizacijski
obliki sodelovanja in imenujejo novo »Pogajalsko skupino«, ki bo z vsemi
pooblastili svojih organizacij in tako oblikovane mreže (naslednice Pobude za
prihodnost NVO) nadaljevala pogajanja z Vlado RS.

Pobuda za prihodnost nevladnih organizacij, skupaj s pogajalsko skupino, je
nedvomno opravila zelo pomembno delo ter vzpodbudila in vzpostavila proces,
sestavljen iz številnih dejavnosti, ki vodijo k izboljševanju pogojev in položaja
nevladnih organizacij, vzpostavitvi civilnega dialoga ter izboljšanju sodelovanja med
nevladnimi organizacijami in vlado. Vendar pa je Pobuda neformalno združenje
predvsem posameznikov in posameznic iz nevladnih organizacij v Sloveniji in kot
taka ne more zagotavljati odlo anja v imenu nevladnih organizacij, ki pa je v
nadaljevanju procesa vse bolj pomembno in potrebno. Prav zaradi tega je potrebno
povezovanje nevladnega sektorja prenesti na višjo raven, ki bo zagotavljala
kvalificirano sodelovanje predstavnikov (zainteresiranih) nevladnih organizacij – v
skladu s predlogom iz osnutka sporazuma ter zgoraj zapisanimi predlogi.
Na podlagi analize stanja je Zveza društvenih organizacij Slovenije na svoji
skupš ini, dne 6. julija 2005, med ostalimi sprejela naslednje sklepe:
1. Predstavnikom ZDOS v Pobudi za prihodnost nevladnih organizacij in v
pogajalski skupini (imenovanim na skupš ini ZDOS dne 4. 11. 2003) se je mandat
iztekel.
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2. ZDOS, na podlagi predhodno izraženih stališ in predlogov, ne sodeluje ve v
Pobudi in v pogajalski skupini in jima hkrati odreka pravico nastopanja v našem
imenu oziroma zastopanja ZDOS.
3. ZDOS bo v skladu z zgoraj zapisanimi predlogi, skupaj z drugimi zainteresiranimi
mrežami in posameznimi nevladnimi organizacijami, nadaljeval s prizadevanji in
dejavnostmi v procesu pogajanj z državo z namenom izboljševanja pogojev
delovanja nevladnih organizacij, vzpostavljanja civilnega dialoga ter izboljševanja
sodelovanja med nevladnimi organizacijami in Vlado RS – tako na splošni kot tudi
na konkretni ravni (kot na primer v primeru Zakona o društvih).
S ciljem, da bi bila naša prizadevanja im bolj u inkovita in uspešna, vas prosimo za
sestanek, na katerem bi vam dodatno predstavili našo organizacijo ter stališ a v
zvezi z zagotavljanjem boljših pogojev za delovanje in razvoj društvenih organizacij
ter se dogovorili o morebitnih skupnih dejavnosti v prihodnosti.

Lep pozdrav,

Rado Stojanovi
podpredsednik ZDOS

V vednost:
• Gorazd Pereni , državni sekretar, Ministrstvo za javno upravo
• Irma Mežnari , Ministrstvo za javno upravo
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