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DELOVNO SREČANJE NVO: SKUPNI PROJEKTI V NOVI 
FINANČNI PERSPEKTIVI 2014 – 2020 

 

Torek, 21.5.2013, ob 15. uri, v Klubu LokalPatriot, Glavni trg 11, Novo mesto 
 

V lokalnih razvojnih partnerstvih lahko nevladne organizacije odigrajo pomembno in tvorno vlogo, saj so na 
lokalni ravni bližje potrebam ljudi, zaradi svoje organizacije bolj fleksibilne in odzivnejše ter inovativne pri 
iskanju novih pristopov reševanja lokalnih vprašanj.  
 
Izkušnje kažejo, da je največja ovira pri združevanju na skupnih projektih nepovezanost nevladnih organizacij, 
ki delujejo na različnih področjih kot so: socialno varstvo, kultura, šport, ekologija, kmetijstvo in samooskrba 
ter drugih. Skupno nastopanje je zato redko, kar pa se kaže v nezadovoljivem črpanju finančnih sredstev, ki 
pogosto ostanejo neporabljena. Ključ je torej v skupnem nastopanju, povezovanje pa predstavlja številne 
priložnosti črpanja sredstev in reševanja lokalnih težav.  
 
Z namenom mreženja, povezovanja in skupnega nastopanja nevladnih organizacij z različnih področij 
pripravljamo delovno srečanje za vse nevladne organizacije Jugovzhodne Slovenije, ki bi želele s svojimi 
skupnimi programi/projekti odigrati tvorno vlogo pri novih razvojnih programih. 
 

PROGRAM 
URA VSEBINA IZVAJALEC 

14.30 – 15.00 Zbiranje in prihod udeležencev  
15.00 – 15.10  Pozdrav in uvodna predstavitev srečanja Regijski NVO center, 

Branka Bukovec in 
Razvojni center Novo 
mesto, mag. Mojca 

Špec Potočar 
15.10 – 15.40 Razvojno načrtovanje: Vloga NVO v naslednji finančni 

perspektivi 2014 – 2020 
(Predstavitev vloge NVO v strateških dokumentih, lokalna 

partnerstva in financiranje ter primeri dobrih praks EU in 

Slovenija) 

CNVOS – Tina Divjak 
 
 

 
15.40 – 15.55 Mreženje pogoj za uspešno pridobivanje sredstev EU za 

realizacijo projektnih idej 2014 – 2020 (kaj je mreženje, 

zakaj je pomembno, problemi zagotavljanja sredstev, večja 

ekonomska moč več partnerskih projektov, bolj ciljno 

usmerjeni projekti, večja trajnost….) 

LAS DBK – Jožica 
Povše                 
 

15.55 – 16.10 Primeri dobri praks povezovanja NVO – gospodarski 

sektor – javni sektor v obdobju pri pridobivanju sredstev 

za realizacijo projektnih idej 2007 – 2013 LAS  

LAS DBK –Vesna 
Maksimović, Planinsko 
društvo Novo mesto  

16.10 – 16.40 Analiza stanja, evidentiranje lokalnih težav in določitev 

treh prioritetnih področij 

CNVOS – Tina Divjak 

16.40 – 17.00 Pavza (druženje ob prigrizkih in napitkih)   
17.00 – 18.30 Razdelitev v 3 skupine in izdelava nabora projektnih idej 

za vključitev v programske regijske dokumente. 

CNVOS, RC Novo 
mesto, Regijski NVO 
center … 

18.30 – 19.00 Predstavitev projektnih konceptov, sprejetje sklepov, 

zaključek 

Regijski NVO center  

 
Regijski NVO center, Društvo za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto 


