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Zadeva: Vključevanje vsebinskih mrež nevladnih organizacij v pripravo Vizije razvoja
Slovenije do leta 2050 in Strategije razvoja Slovenije do leta 2030
Spoštovani!
Zahvaljujemo se vam za vabilo k udeležbi na javnih predstavitvah vizije razvoja Slovenije do
leta 2050 v slovenskih mestih ter za obvestilo o vzpostavljeni spletni strani v podporo
procesu priprave strateških razvojnih dokumentov države Slovenije in posamezni člani
Konzorcija se bodo razprav tudi udeležili.
Sodelovanje samo na omenjenih razpravah pa je za Konzorcij vsebinskih mrež nevladnih
organizacij pomanjkljivo, saj želimo v procesu sodelovati na način, kot ga določa Resolucija o
normativni dejavnosti1, Smernice za vključevanje deležnikov v pripravo predpisov2 in
smernice OECD3.
Nevladni sektor, predvsem vsebinske mreže, ima namreč veliko kompleksnih predlogov, ki
zahtevajo bolj poglobljene razprave, kot jih omogočajo predvidene časovno omejene
delavnice s splošno javnostjo v petih mestih.
Ker se zavedamo pomembnosti priprave strateških razvojnih dokumentov, bomo letno
konferenco Konzorcija vsebinskih mrež nevladnih organizacij Slovenije, ki bo potekala
meseca junija, posvetili prav tej temi in vas ter Službo Vlade Republike Slovenije za razvoj in
evropsko kohezijsko politiko (v nadaljevanju SVRK) že sedaj vabimo k sodelovanju.
Pričakujemo tudi, da bo SVRK v svoje nadaljnje delavnice, ki bodo namenjene pridobivanju
predlogov s strani sektorskih in področnih interesov oz. akterjev, vključila tudi vsebinske
mreže nevladnih organizacij.
Verjamemo, da bo SVRK naše predloge preučila, upoštevala in posredovala povratno
informacijo glede obravnave in upoštevanja pripomb na predlog Vizije razvoja Slovenije do
leta 2050, ki jih bomo vsebinske mreže nevladnih organizacij uskladile in podale v okviru
Konzorcija.
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http://www.mju.gov.si/si/delovna_podrocja/kakovost_v_javni_upravi/resolucija_o_normativni_dejavnosti
http://www.mju.gov.si/fileadmin/mju.gov.si/pageuploads/SNO/Smernice-vkljucevanje_2015.pdf
http://www.oecd.org/governance/ministerial/the-governance-of-inclusive-growth.pdf

Želimo poudariti, da so vsebinske mreže nevladnih organizacij skupaj z drugimi nevladnimi
organizacijami pomemben akter in soustvarjalec razvojnih dokumentov države Slovenije,
kateremu je potrebno posvetiti podobno institucionalno pozornost in vključenost kot ostalim
sektorjem (javna uprava, gospodarstvo itd.)
Z lepimi pozdravi,

Ljubljana, 29. 3. 2016
Tereza Novak, izvršna direktorica Slovenske filantropije
v imenu Konzorcija vsebinskih mrež nevladnih organizacij:
Središče za zagovorništvo in informiranje o pravicah otrok in mladostnikov
Izvajalec: Zveza prijateljev mladine Slovenije
Vsebinska mreža nevladnih organizacij za vključujočo informacijsko družbo
Izvajalec:Zavod Inštitut za elektronsko participacijo
Asociacija, mreža NVO v kulturi – kultura za ustvarjalen razvoj
Izvajalec: Asociacija, društvo nevladnih organizacij in samostojnih ustvarjalcev
na področju kulture in umetnosti
Mreža MINVOS - Center za razvoj izobraževalnih nevladnih
Izvajalec: Evropski inovacijski center Univerzum Minerva Izobraževalno razvojni
zavod Maribor organizacij Slovenije in vodenje civilnega dialoga
Vključen.si - Mreža za socialno vključenost II
Izvajalec: Zavod Pelikan – Karitas zavod za socialno varstveno, preventivno,
vzgojno izobraževalno in zdravstveno delo
Slovenska mreža prostovoljskih organizacij
Izvajalec: Slovenska filantropija, Združenje za promocijo prostovoljstva
NVO varujejo naše zdravje
Izvajalec: Slovenska zveza za javno zdravje, okolje in tobačno kontrolo
Slovenska mreža za izobraževanja starejših in medgeneracijsko sodelovanje
Izvajalec: Društvo za izobraževanje za tretje življenjsko obdobje
S Slogom do učinkovitega mednarodnega razvojnega sodelovanja III
Izvajalec: Sloga - Platforma NVO za razvojno sodelovanje in humanitarno
pomoč
Mreženje in krepitev nevladnih organizacije socialnega mladinskega dela
Izvajalec: Zavod Mladinska mreža MaMa
Opolnomočenje NVO za kakovostno izvajanje preventivnih programov na področju
preprečevanja zasvojenosti
Izvajalec: Inštitut za raziskave in razvoj UTRIP

