
Poslovnik delovanja konzorcija vsebinskih mrež
podatki o sprejemu pravnega akta

organ:

seja:

datum seje:

začetek veljavnosti:

I. UVODNE DOLOČBE

1. člen

Ta poslovnik ureja namen, delovanje in članstvo v konzorciju Vsebinskim mrež. Konzorcij posluje v
slovenskem jeziku.

2. člen

V poslovniku uporabljeni izrazi zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni
za moške in ženske. 

II. ORGANIZACIJE USTANOVITELJICE

3. člen

Konzorcij ustanavljajo:
1. Mreža za deinstitucionalizacijo

Izvajalec: YHD - Društvo za teorijo in kulturo hendikepa
2. Središče za zagovorništvo in informiranje o pravicah otrok in mladostnikov

Izvajalec: Zveza prijateljev mladine Slovenije
3.  Vsebinska mreža nevladnih organizacij za vključujočo informacijsko družbo

Izvajalec:Zavod Inštitut za elektronsko participacijo
4. Plan B za Slovenijo - mreža nevladnih organizacij za trajnostni razvoj

Izvajalec: Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj, ustanova
5.  Umeščanje nevladnih organizacij v kulturi

Izvajalec: Asociacija, društvo nevladnih organizacij in samostojnih ustvarjalcev na 
področju kulture in umetnosti

6. Mreža za prostor - za prostore sodelovanja
Izvajalec: Inštitut za politike prostora

7.  Mreža MINVOS - Center za razvoj izobraževalnih nevladnih
Izvajalec: Evropski inovacijski center Univerzum Minerva Izobraževalno razvojni 
zavod Maribor organizacij Slovenije in vodenje civilnega dialoga

8. Vključen.si - Mreža za socialno vključenost II
Izvajalec: Zavod Pelikan – Karitas zavod za socialno varstveno, preventivno, 
vzgojno izobraževalno in zdravstveno delo

9.  Mreža NVO za rekreacijo v naravi
Izvajalec: Planinska zveza Slovenije

10. Slovenska mreža prostovoljskih organizacij
Izvajalec: Slovenska filantropija, Združenje za promocijo prostovoljstva



11.  NVO varujejo naše zdravje
Izvajalec: Slovenska zveza za javno zdravje, okolje in tobačno kontrolo

12.  Slovenska mreža za izobraževanja starejših in medgeneracijsko sodelovanje
Izvajalec:  Društvo za izobraževanje za tretje življenjsko obdobje

13. Mreža sodobnega plesa
Izvajalec: Društvo za sodobni ples Slovenije

14. S Slogom do učinkovitega mednarodnega razvojnega sodelovanja III
Izvajalec: Sloga - Platforma NVO za razvojno sodelovanje in humanitarno pomoč

15. Mreženje in krepitev nevladnih organizacije socialnega mladinskega dela
Izvajalec: Zavod Mladinska mreža MaMa

16. Opolnomočenje NVO za kakovostno izvajanje preventivnih programov na področju 
preprečevanja zasvojenosti

Izvajalec: Inštitut za raziskave in razvoj UTRIP
17. Nacionalna mreža NVO s področja javnega zdravja 25x25

Izvajalec: Društvo za zdravje srca in ožilja Slovenije
18. Gibalna aktivnost za zdravje

Izvajalec: Zveza za šport otrok in mladine Slovenije

III. OPREDELITEV IN NAMEN KONZORCIJA

4. člen

- Konzorcij  sestavljajo  predstavniki  nacionalnih  vsebinskih  podpornih  nevladnih  organizacij  (v
nadaljevanju: NVO). 

- NVO je podporna, če njeno temeljno dejavnost ali vsaj eno od temeljnih dejavnosti predstavlja
podpora posameznim NVO oz. NVO sektorju. 

- Konzorcij ni samostojna pravna oseba. 

- Konzorcij deluje na neformalni ravni.

5. člen

Namen konzorcija:

- združevanje in povezovanje vsebinskih mrež Slovenije
- spremljanje tekočih politih in dogajanj, vezanih na področje nevladnega delovanja
- izboljševanje  in racionaliziranje obstoječih storitev vsebinskih mrež
- pretok informacij med vsebinskimi mrežami na nacionalnem, regionalnem in lokalnem nivoju,
- spodbujanje razvoja vsebinskih mrež, horizontalnih mrež ter regionalnih stičišč
- sodelovanje vsebinskih mrež pri razvoju NVO sektorja
- aktivna vloga vsebinskih mrež pri oblikovanju in izvajanju javnih politik
- oblikovanje strategije (analiza stanja, strategija, akcijski načrt),
- skupno izvajanje nacionalnih akcij za določen namen,
- promocija vsebinskih mrež, horizontalnih mrež ter regionalnih stičišč
- informiranje o delu vsebinskih mrež
- izmenjava dobrih praks in pristopov vsebinskih mrež, horizontalnih mrež ter regionalnih stičišč 
- zavzemanje stališč do predlogov in pobud
- sodelovanje na področju informiranja
- soustvarjanje projektov 
- sprejemanje priporočil za boljše delovanje konzorcija vsebinskih mrež



I. VODENJE KONZORCIJA VSEBINSKIH MREŽ

6. člen

- Konzorcij bodo vodili po trije predstavniki mrež. Vodenje konzorcija bi
krožilo  med člani po sistemu: sedanji  vodeči konzorcija, pretekli  konzorcija,  prihodnji vodeči
konzorcija.

II. ČLANSTVO V KONZORCIJU VSEBINSKIH MREŽ

7. člen

- Stalne članice Konzorcija vsebinskih mrež so organizacije ustanoviteljice, navedene v 3. členu
točke II.

- Konzorciju se lahko pridružijo nove organizacije, ki imajo financiran projekt za razvoj NVO iz ESS
sredstev za mreženje, vodenje zagovorništva in civilnega dialoga na posameznem vsebinskem
področju. 

- Organizacije ustanoviteljice so avtomatično članice Sveta, dokler izpolnjujejo pogoje. 

8. člen
- Članstvo v Konzorciju preneha z izstopom, s črtanjem ali z izključitvijo članice. 
- Članica izstopi iz Konzorcija tako, da na Konzorcij naslovi pisno izjavo o izstopu in ji priloži sklep 

svojega pristojnega organa. 
- Članico se črta iz Konzorcija, če več ne izpolnjuje pogojev iz 7. člena tega poslovnika. 

Izpolnjevanje pogojev predsedujoča trojka preverja vsaki dve leti. O neizpolnjevanju pogojev 
predsednik Sveta nemudoma obvesti vse članice, ki podajo nezavezujoče mnenje v roku 15 dni 
od prejema obvestila. Če svojega mnenja ne podajo, se šteje, da se s črtanjem organizacije 
strinjajo. Predsedujoča trojka sprejme odločitev o črtanju članice s pisno obrazloženim sklepom 
v 30 dneh od ugotovitve o neizpolnjevanju pogojev in o tem obvesti črtano članico ter vse 
ostale člane.

- Članico se izključi iz Konzorcija, če grobo in zavestno krši ta poslovnik. O izključitvi odloča 
Članice ustanoviteljice konzorcija z dvotretjinsko večino vseh članic. Članica, o izključitvi katere 
se odloča, ima pravico do zagovora na sestanku Konzorcija preden ta o tem glasuje.

- Grobo in zavestno kršitev predstavlja predvsem ponavljajoče se neizpolnjevanje dolžnosti iz 11. 
člena tega poslovnika. 

III. PRAVICE IN DOLŽNOSTI ČLANOV SVETA

10. člen

Pravice članic Sveta so:
- da aktivno sodelujejo pri izpolnjevanju naloga Konzorcija,
- da predlagajo in volijo podpredsednika Konzorcija,
- da dajejo pobude in predloge za delo Konzorcija in za uresničevanje njegovega namena.

11. člen



Dolžnosti članic Sveta so:
- da aktivno sodelujejo v Konzorciju,
- da spoštujejo ta Poslovnik in sklepe Konzorcija,
- da vestno in zanesljivo izpolnjujejo zaupane naloge,
- da z lastnim prizadevanjem in vzorom pomagajo pri uresničitvi namenov Konzorcija,
- da predlagajo kandidate za podpredsednika Konzorcija,
- da  nemudoma  sporočijo  Konzorciju  kakršne  koli  spremembe,  ki  bi  lahko  vplivale  na

izpolnjevanje pogojev članstva.

IV. PREDSEDSTVO

12. člen

- Svet vodi predsednik Sveta, ki je imenovan za dobo 1 leta.  
- Da  se  zagotovi  kontinuiteta  dela,  predsedniku  pomagata  dva  podpredsednika  –  bodoči

predsednik  (podpredsednik  1)  in  bivši  predsednik  (podpredsednik  2).  Vsi  trije  skupaj
sestavljajo predsedniško trojko.

- Predsedniku  administrativno  in  tehnično  pomaga  koordinator,  ki  si  ga  predsednik  sam
izbere.

13. člen

- Sklep  o  imenovanju  nove  predsedniške  trojke  sprejme Svet  največ  90  dni  pred  iztekom
mandatne  dobe  sedanje  predsedniške  trojke.  S  sklepom  se  določi  tudi  datum  pričetka
mandata.

- Na  podlagi  kandidature  se  imenuje  samo  podpredsednika  1.  Po  izteku  enega  leta
podpredsednik 1 postane predsednik Sveta, dosedanji predsednik pa podpredsednik 2. Če
tretjina članic  oceni,  da je  bil  podpredsednik 1 premalo aktiven, lahko predlaga, da se o
njegovem napredovanju v predsednika glasuje.

- Kandidate za podpredsednika 1 predlagajo članice Sveta s pisnim predlogom. Pri imenovanju
podpredsednika 1 se upošteva rotacija članic, na način, da kandidata za podpredsednika 1 ne
more predlagati članica, iz katere že prihajata aktualni podpredsednik 1 ali predsednik.

- Svet podpredsednika imenuje s konsenzom.
- Če imenovanje s konsenzom ni mogoče, se odločitev sprejme z glasovanjem. Za imenovanje

podpredsednika je potrebna večina vseh članic Sveta.

14. člen

Dolžnosti in pooblastila predsednika Sveta:
- v 30 dneh po imenovanju predloži Svetu delovni načrt za svoj mandat,
- vsaj dvakrat letno sklicuje seje Sveta,
- predstavlja stališča Sveta tretjim osebam (drugim NVO, državnim organom in podobno),
- druge naloge po sklepu Sveta.
Predsedniku pri opravljanju nalog pomagata in svetujeta oba podpredsednika. 

15. člen



Naloge in pooblastila koordinatorja Sveta:
- skrbi za operativno delovanje Sveta (pregledovanje pošte, opozarjanje članic na pomembne

zadeve, ki so prišle s pošto, ipd.),
- pripravlja gradiva za seje Sveta,
- skrbi za izpolnjevanje rokov in opravljanje nalog, ki so dodeljene članicam in predsedniški

trojki,
- druge naloge po navodilu predsednika ali sklepu Sveta.

V. SEJE SVETA
16. člen

- Predsednik Sveta sklicuje seje Sveta in pripravlja predloge dnevnega reda seje, upoštevajoč
predloge članic. 

- Obvestilo  o  sklicu  seje,  predlagan  dnevni  red  in  vso  potrebno  gradivo  mora  biti  vsem
članicam poslano najmanj 8 dni pred sejo po elektronski pošti. Vabilo mora vsebovati tudi
mesto in čas seje.

- Vsak član sveta lahko predlaga dopolnitev dnevnega reda, tako da pisno sporoči predsedniku
sveta predlog novih točk najkasneje 3 dni pred sejo. 

17. člen

- Svet na seji lahko veljavno odloča, če je navzoča vsaj polovica članic. 
- Odločitve na Svetu se sprejemajo s konsenzom, če ta poslovnik ne določa drugače.
- Če  sprejem  s  konsenzom  ni  mogoč,  lahko  katerakoli  članica  predlaga,  da  se  odločitev

sprejme z javnim glasovanjem. V tem primeru je odločitev sprejeta, če zanjo glasuje vsaj
polovica navzočih članic.

18. člen

- Seje  lahko  potekajo  korespondenčno,  če  so  za  to  utemeljeni  razlogi.  V  vabilu  mora  biti
označeno, da je seja korespondenčna. 

- Korespondenčna  seja  se  sklicuje  po  enakem  postopku  kot  redne  seje,  pri  čemer  mora
udeležbo potrditi večina članic.

-  Korespondenčna seja poteka tako, da lahko članice v treh dneh od dneva seje podajo svojo
obrazložitev točke, razpravljajo, replicirajo in podajo predloge. 

- Po izteku časa iz  prejšnjega odstavka predsedujoči  pozove članice,  da v naslednjih treh
dneh  glasujejo  o  posameznih  predlogih  ter  po  tem  času  ugotovi  in  objavi  rezultate
glasovanja.

- Sklepi korespondenčne seje so veljavni, če za njih glasuje večina članic Sveta, ki je potrdila
udeležbo.

- O korespondenčni seji se sestavi zapisnik, ki ga potrdi Svet na svoji naslednji seji.
- Korespondenčne seja se opravi s pomočjo elektronske pošte, interneta ali na drug ustrezen

način.

VII. SPREMEMBE POSLOVNIKA

17. člen



- Spremembe tega poslovnika lahko prelaga katerakoli članica.
- Spremembe so sprejete, če zanje glasujeta dve tretjini vseh članic. Število članic se presoja

na datum glasovanja o spremembi.

VIII. RAZPUSTITEV ALI PREOBLIKOVANJE SVETA

18. člen

Svet se razpusti ali preoblikuje, če za razpustitev glasujeta dve tretjini vseh članic.

IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

19. člen

- Članice Sveta ob ustanovitvi imenujejo podpredsednika 1 in predsednika, ki morata prihajati
iz različnih organizacij. 

- Prvi predsednik se imenuje na način kot velja za vsakega podpredsednika 1.
- Svet prvo leto obstoja deluje brez podpredsednika 2.

20. člen

Ta poslovnik začne veljati naslednji dan po ustanovitvi Sveta.

Ljubljana, 10. junij 2015

Ustanovitelji Konzorcija:
1. Mreža za deinstitucionalizacijo

Izvajalec: YHD - Društvo za teorijo in kulturo hendikepa
2. Središče za zagovorništvo in informiranje o pravicah otrok in mladostnikov

Izvajalec: Zveza prijateljev mladine Slovenije
3.  Vsebinska mreža nevladnih organizacij za vključujočo informacijsko družbo

Izvajalec:Zavod Inštitut za elektronsko participacijo
4. Plan B za Slovenijo - mreža nevladnih organizacij za trajnostni razvoj

Izvajalec: Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj, ustanova
5.  Umeščanje nevladnih organizacij v kulturi

Izvajalec: Asociacija, društvo nevladnih organizacij in samostojnih ustvarjalcev na 
področju kulture in umetnosti

6. Mreža za prostor - za prostore sodelovanja
Izvajalec: Inštitut za politike prostora

7.  Mreža MINVOS - Center za razvoj izobraževalnih nevladnih
Izvajalec: Evropski inovacijski center Univerzum Minerva Izobraževalno razvojni 
zavod Maribor organizacij Slovenije in vodenje civilnega dialoga

8. Vključen.si - Mreža za socialno vključenost II
Izvajalec: Zavod Pelikan – Karitas zavod za socialno varstveno, preventivno, 
vzgojno izobraževalno in zdravstveno delo

9.  Mreža NVO za rekreacijo v naravi
Izvajalec: Planinska zveza Slovenije

10. Slovenska mreža prostovoljskih organizacij
Izvajalec: Slovenska filantropija, Združenje za promocijo prostovoljstva

11.  NVO varujejo naše zdravje
Izvajalec: Slovenska zveza za javno zdravje, okolje in tobačno kontrolo



12.  Slovenska mreža za izobraževanja starejših in medgeneracijsko sodelovanje
Izvajalec:  Društvo za izobraževanje za tretje življenjsko obdobje

13. Mreža sodobnega plesa
Izvajalec: Društvo za sodobni ples Slovenije

14. S Slogom do učinkovitega mednarodnega razvojnega sodelovanja III
Izvajalec: Sloga - Platforma NVO za razvojno sodelovanje in humanitarno pomoč

15. Mreženje in krepitev nevladnih organizacije socialnega mladinskega dela
Izvajalec: Zavod Mladinska mreža MaMa

16. Opolnomočenje NVO za kakovostno izvajanje preventivnih programov na področju 
preprečevanja zasvojenosti

Izvajalec: Inštitut za raziskave in razvoj UTRIP
17. Nacionalna mreža NVO s področja javnega zdravja 25x25

Izvajalec: Društvo za zdravje srca in ožilja Slovenije
18. Gibalna aktivnost za zdravje

Izvajalec: Zveza za šport otrok in mladine Slovenije


