Svet za razvoj NVO
Savinjske regije

ZAPISNIK
Seje kolegija Sveta za razvoj NVO Savinjske regije, ki je bila dne 20.6.2015 ob 10.00 uri na
sedeţu zavoda »Razvojni center kooperativ in socialnega podjetništva«, Savinjska cesta 39,
3330 Mozirje.
Prisotni: Predsednik Sveta za razvoj NVO SR Srečko Prislan član RRS RASR, član RRS pri
RASR dr. Stanko Blatnik iz IPAK-a – predstavnik SNVOSR, člani odborov RRS pri RASR in
Sveta za razvoj NVO SR: Katarina Hriberšek, Toni Rifelj, Marko Prislan iz društva Pomlad in
član NO DBS-Servis dela, so.p., Janko Ţuntar predsednik Zg. Savinjske gasilske zveze in
Slavica Tesovnik neodvisna novinarka Savinskih novic in strokovni svetovalec za kulturo.
Odsotni: Kevin Rihtar, Boris Šuštar (opr.) in Roman Čretnik.
Za sestanek je bil z vabilom predlagan in na seji potrjen naslednji dnevni red:
1. Tekoča problematika delovanja NVO in aktivnosti za 1. Festival NVO in CD SR
2. Oblikovanje predloga in prošnje Sveta za razvoj NVO predsedniku Vlade RS
3. Razno
Ad/1 Po uvodnem pozdravu je predsedujoči predlagal z vabilom posredovan dnevni red, ki je
bil od prisotni članov v celoti sprejet. Predsednik je povzel tekočo problematiko delovanja
Sveta za razvoj NVO ter vključevanje NVO SR v aktivnostih razvojnega procesa regije. Vsi
navzoči so sodelovali s svojimi mnenji in predlogi ter podprli predlog in aktivnosti v zvezi z
realizacijo 1. Festivala NVO in CD SR. Za uspešno realizacijo 1. Festivala NVO in CD
Savinjske regije se sprejme naslednji sklep:
Sklep št. 1:
V skladu z dogovorom med petimi partnerji (RASR, Zavod Ipak - SNVOSR, RC KOSOP,
DBS-Servis dela, so.p. in občino Rečico ob Savinji) se na dan državnosti dne 25.6.2015
izvede 1. Festival NVO in CD SR v skladu s predlaganim programom. Za organizacijo in
izvedbo festivala sta zadolžena predstavnika DBS-SD,so.p. in Zavoda IPAK, kot SNVOSR iz
Velenja v skladu z dogovorom o izvedbi vsebine programa in kritje vseh stroškov izvedbe 1.
Festivala NVO in CD SR (S. Prislan in dr. S. Blatnik).
Ad/2 Glede na pomen in vlogo delovanja NVO ter pomena dogodka, tudi za dan drţavnosti,
sta predsednik sveta in predsednik Zg. Savinjske gasilske zveze predlagala, da se na dogodek
oz. 1. Festival NVO in CD SR povabi drţavnega sekretarja v kabinetu predsednika vlade RS,
zato kolegij Sveta za razvoj NVO SR sprejema sklep, kot sledi:
Sklep št 2:
Predsednik Sveta za razvoj NVO pošlje Predsedniku vlade Republike Slovenije e-sporočilo s
predlogom in prošnjo, da se 1. Festivala NVO in CD SR udeleži in opravi svečano otvoritev
državni sekretar Tadej Slapnik (priloga zapisnika).
Ad/3 Predsedujoči je navzoče seznanil o Posvetu za oblikovanje RP LAS, ki je bil 17.6.2015
na GR v Ljubljani ter pomenu vključevanja in aktivnega sodelovanja NVO v Razvojnem
partnerstvu LAS pri realizacije razvojnega procesa v novi finančni perspektivi 2014-20 na
iniciativo deleţnikov lokalne skupnosti. Sočasno je predsednik sveta navzoče tudi naprosil, da
prenesejo vse informacije v zvezi z namenom ustanavljanja RP LAS in festivalu NVO SR v
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svoje nevladno okolje ter spodbudijo NVO in njihove predstavnike za tvorno sodelovanje z
drugimi NVO in hkrati čim boljšo udeleţbo pri organizaciji in izvedbi 1. Festivala NVO in
CD v Savinjski regiji.
Sklep 3:
Vsi navzoči predstavniki NVO s svojim delovanjem naj omogočijo čim večjo udeležbo na 1.
Festivalu NVO in CD SR ter vključevanje NVO v razvojni proces v okviru RP LAS, ga.
Slavica Tesovnik pa zbere informacije in opravi slikovni zapis dogodka oz. festivala za
poročanje medijev in arhiv organizatorjev dogodka.
Drugih predlogov ali pripomb ni bilo, zato je predsedujoči sestanek kolegija Sveta za razvoj
NVO SR zaključil ob 11.30 uri.

Zapisnikar:
Katarina Hriberšek l.r.

Predsednik:
Srečko Prislan l.r.

Overitelja:
Toni Rifelj l.r.
Slavica Tesovnik l.r
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