
  
 
 

Podnebni program financirata Eko sklad in Ministrstvo za okolje in prostor iz sredstev Sklada za podnebne 
spremembe. Za mnenja, predstavljena v tem dokumentu, so izključno odgovorni avtorji dokumenta in ne 
odražajo nujno stališč Ministrstva za okolje in prostor, Eko sklada j.s. 
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Ljubljana, 8.12.2022 
 
Zadeva: Pripombe na osnutek Smernic za sodelovanje Vlade Republike Slovenije z  

 Nevladnimi organizacijami 
 

Spoštovani, 
 
organizacije mreže Plan B za Slovenijo in Mreže za prostor se v danem roku odzivamo na osnutek 
Smernic za sodelovanje Vlade Republike Slovenije z nevladnimi organizacijami v javni razpravi.  
 
Za izboljšanje sodelovanja vlade, bolj učinkovitega izvajanja Zakona o nevladnih organizacij, Resolucije 
o normativni dejavnosti in drugih obstoječih mehanizmov sodelovanja pri sprejemanju odločitev, 
pozdravljamo pripravo tovrstnih smernic, česar pa predlagane smernice ne odražajo. Vendar pa bi se 
take smernice morale, v skladu z načeli odprtosti in legitimnosti oblikovati v sodelovanju s civilno 
družbo, ne da so NVO povabljene k sodelovanju šele v fazi javne razprave na izdelan dokument.  
Glede na to, da uvodoma osnutek smernic navaja, da predstavljajo zavezo vlade za krepitev dialoga z 
nevladnimi organizacijami pri načrtovanju, izvajanju in vrednotenju javnih politik, bi moral ta 
dokument opredeljevati konkretna priporočila za boljše in bolj konstruktivno izvajanje že obstoječih 
predpisov. Samo izvajanje predpisov in strategij pa je dolžnost vlade in ne more biti predmet teh zavez.  
 
Menimo, da dokument v predstavljeni vsebini ni primeren za sprejem, saj:  
 
1. struktura samega dokumenta ni jasna, vsebina pa tudi ne koherentna in smiselna. To se posebej 
nanaša na povzetke Resolucije o normativni dejavnosti (v Uvodu) in Zakona o nevladnih organizacijah 
(točka 4 smernic), za katere ni jasno čemu služijo, saj ne morejo biti vsebina teh smernic. Nadalje pa 
tudi, kako se umešča naštevanje obstoječih teles sodelovanja v kontekst priporočil. Posebej nejasno je 
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tudi besedilo druge in šeste alineje uvoda – kdaj in v kakšni obliki NVO izrazijo interes vladi za 
sodelovanje, kakšen je ta mehanizem in njegov namen. Dejansko ne vidimo nobene uporabne 
vrednosti tega besedila in kako bi praktično lahko služilo ministrstvom in lokalnim skupnostim. 
 
2.  so smernice so pripravljene kot minimalne zahteve, namesto kot standardne zahteve. To vsaj v 
nekaterih primerih lahko povzroči znižanje že doseženega standarda sodelovanja. Ker sodelovanje NVO 
prispeva k legitimnosti delovanja vladnih ustanov ne sme biti dvoma o tem, kdaj je legitimnost 
dosežena.  
 
Vidimo pa smernice kot priložnost, da se v njihovem okviru na podlagi obstoječih programskih 
dokumentov in predpisov operacionalizirajo priporočene naloge in mehanizmi za poenoteno in 
vsebinsko učinkovito sodelovanje z nevladnimi organizacijami, potencialno pa tudi za dialog z 
neformaliziranimi civilnimi združenji, ki oblikujejo stališča civilne družbe (npr. Glas ljudstva, Mladi za 
podnebno pravičnost). Za smernice se nam zdijo pomembne naslednje vsebine: 
 
- poenoteno komuniciranje z vzpostavitvijo oseb, pristojnih za komunikacijo z NVO pri ministrstvih 

in vladi (kot je bilo realizirano pod novo vlado in je navedeno pod četrtim naslovom pod točko 2); 
- konkretne usmeritve ministrstvom za izvajanje drugega odstavka 23. člena Zakona o nevladnih 

organizacijah, pri čemer poleg v smernicah že navedenih mehanizmov, predlagamo, da se umestijo 
priporočila glede financiranja NVO; glede način izbire predstavnikov NVO v svete in delovne 
skupine bi morala biti jasna usmeritev na postopek CNVOS, ki dobro funkcionira (in pristojna telesa 
tega mehanizma še vedno prevečkrat ne poznajo); dobrodošle bi bile morebitne spletne podstrani 
pri ministrstvih za sodelovanje z nevladnimi organizacijami (posebej izpostavljene tudi NVO s 
statusom delovanja v javnem interesu na področju in področnimi mrežami NVO); 

- smiselno je razširiti/prilagoditi priporočila tudi  za uporabo na lokalni ravni in za izvajanje 25. člena 
Zakona o nevladnih organizacijah; 

- glede poročila o sodelovanju je pomemben rok, v katerem se poročilo javno objavi,  jasna 
predstavitev vsebine pripombe in stališč do njih, potrebni so tudi neki kriteriji, na podlagi katerih 
se predlagatelj dokumenta/ predpisa lahko sklicuje na uskladitev/usklajevanje z NVO;  

- v povezavi s sodelovanjem in izvajanjem 23. člena Zakona o NVO pa je potrebno upoštevati tudi 
problem prekarnosti in brezplačnih vložkov znanja v pogosto zelo obsežna sodelovanja, posebej 
pri pripravi strateških dokumentov (raziskava platforme Poligon, "Slovenski kulturno-kreativni 
delavec v času covida-19, 1-4. del; 2021-2022", https://www.poligon.si/), zaradi česar je 
financiranje v skladu z Zakonom o nevladnih organizacijah zelo pomembno. 
 

 
Pripravila: 
Senka Šifkovič 

Nisa Dedič Sočan 
Za Plan B za Slovenijo 
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