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PREDSTAVITEV CNVOS

Osebna izkaznica:
Ime: Zavod Center za informiranje, sodelovanje in razvoj nevladnih
organizacij
Skrajšano ime: CNVOS
Naslov: Povšetova 37, 1000 Ljubljana
Telefon: + 386 (0)1 542 14 22
Faks: + 386 (0)1 542 14 24
E-pošta: info@cnvos.si
Spletna stran: www.cnvos.si
Druge spletne strani: www.cnvos.info, www.razpisi.info, www.kakovosten-nvo.si,
www.dobrodelen.si
Matična številka: 1663364
ID št. za DDV: SI51717034
Transakcijski račun: (SI56) 02010-0090405324
Datum ustanovitve: 2. marec 2001
Datum vpisa v sodni register: 16. oktober 2001
Direktor: Goran Forbici
Zaposleni na CNVOS v letu 2013:
Tina Divjak (namestnica direktorja), Jože Gornik, Tina Kraigher, Tina Michieli,
Tina Mithans, Simon Mlakar, Boštjan Ploštajner, Maja Sporn, Matej Verbajs
Redni zunanji sodelavci v 2013: Primož Prijanovič
Svet zavoda CNVOS:
Predsednica sveta: Katarina Bervar Sternad
Predstavniki/ce ustanoviteljev: Neža Kogovšek Šalamon, Anja Šerc, Robert
Križanič, Igor Stojanov
Predstavniki/ce članov: Peter Cokan, Majda Struc, Jože Primožič (do novembra),
Tatjana Hvala (od novembra)
Predstavnik zaposlenih: Matej Verbajs
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Članstvo:
CNVOS je imel ob koncu leta 2013 677 članov.

CNVOS je član naslednjih mednarodnih mreţ:


European Network of National Civil Society Associations (ENNA)



CENTRAL AND EASTERN CITIZEN NETWORK



BALKAN CIVIL SOCIETY DEVELOPMENT NETWORK



European Civic Forum
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STIKI S ČLANI

V CNVOS se je v letu 2013 včlanilo 71 novih članov. Ob koncu leta smo tako
imeli skupaj 677 članov, od tega 22 ustanoviteljev, 34 članov razvojnega centra
in 621 članov info centra. Ker so naše članice tudi mnoge nacionalne zveze
društev, zavodov in ustanov, ocenjujemo, da neposredno in posredno dosegamo
približno polovico vseh slovenskih nevladnih organizacij (skupno jih je nekaj več
kot 25 000). Z zmerno rastjo smo zadovoljni, vendar bi si želeli povečati število
članov razvojnega centra, saj s temi po včlanitvi običajno še tesneje sodelujemo.
Hkrati si želimo povečati tudi število članov info centra, saj to pomeni širšo
legitimnost

in

podporo

ob

zagovorniških

kampanjah

ter

učinkovitejše

komuniciranje ponudbe naših storitev.
Ob naših standardnih aktivnostih za pridobivanje in približevanje članstvu smo v
2013 organizirali še dve problemski konferenci, eno za društva, drugo za zavode.
Njun cilj je bil izluščiti tiste sektorske težave, ki se jih da rešiti že z večjim
povezovanjem in sodelovanjem med člani in pri katerih mora torej CNVOS
predvsem okrepiti svojo vlogo povezovalca in prevodnika.

ZAGOVORNIŠTVO

Zasledujoč

cilj

vodilnega

zagovornika

sistemsko-pravnega okolja so

naše

nevladnega

zagovorniške

sektorja

na

področju

aktivnosti tudi v

2013

obsegale:
-

ažurno analitiko (primerjalnopravne analize, redno spremljanje sprememb
tuje in evropske zakonodaje, redne analize slovenskega podpornega
okolja, tedenski monitoring predpisov v vladni pripravi in državnozborski
obravnavi)

-

ažurno pripravo predlogov sprememb predpisov in politik (samoiniciativno
ali kot odziv na spremembe, ki jih snuje država)
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-

razvejano in intenzivno lobiranje (redni in trajni neposredni stiki z
odločevalci, od uradništva do državnih/vladnih funkcionarjev, poslancev,
strankarskih funkcionarjev)

-

redno ozaveščanje širše javnosti o dilemah in problemih (redni stiki z
novinarji, organizacija nevladniških posvetov, seminarjev itd.).

-

sodelovanje v mednarodnih projektih s področja zagovorništva NVO

-

aktivno sodelovanje v aktivnosti EU in drugih mednarodnih mrež, katerih
člani smo, na področju oblikovanja horizontalnih NVO politik in predpisov.

Če povlečemo črto, je mogoče skleniti, da je z vidika zagovorniških uspehov za
nami zmerno uspešno leto, ki je prineslo kar nekaj pozitivnih sprememb za NVO,
nekatere pa so na žalost vseeno ostale nerealizirane.
Med pomembnejše dosežke CNVOS-ovega zagovorništva v 2013 lahko uvrstimo:
Zagotovitev

pravne

podlage

za

predplačila

pri

financiranju

iz

integralnega proračuna za vse NVO
Neobstoj predplačil pri izvajanju javno financiranih projektov je bil za nevladne
organizacije do 2013 eden večjih in najstarejših problemov. Srž težave je bila v
pomanjkanju pravne podlage za predplačila, saj so zakoni o izvrševanju
proračuna do jeseni 2012 dovoljevali le predplačila pri projektih in evropskih
sredstev, povsem ponesrečena novela iz konca 2012 pa je (sledeč CNVOS) sicer
uveljavila 30% predplačila tudi za financiranje iz integralnega (domačega)
proračuna, a (in to kontra CNVOS) le za NVO s statusom delovanja v javnem
interesu, pri čemer je krog upravičencev do predplačil zožila tudi pri evropskih
sredstvih. CNVOS je zato že od januarja naprej intenzivno lobiral za dopolnitev
ureditve. Sprva neuspešno, saj je aprila Ministrstvo za finance pripravilo predlog
novele Zakona o izvrševanju proračuna 2013-14, ki je sicer ponovno širil krog za
EU sredstva, a v celoti črtal predplačila pri domačih razpisih. Naše obilno
lobiranje za amandma, ki smo ga pripravili, je nato vendarle obrodilo uspeh pri
obravnavi na parlamentarnem odboru za finance, saj je nanj ob koalicijskih
poslanskih skupinah pristalo tudi Ministrstvo za finance, tako da je bil amandma
potem soglasno potrjen. Od maja 2013 so avansi tako dovoljeni za vse NVO tako
pri razpisih za EU sredstva kot pri domačih razpisih.
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Oprostitev davka na nepremičnine za humanitarne organizacije in
zniţanje davka za planinske in ribiške koče
V pol-letnem prizadevanju od junija do novembra smo uspeli pri sprejemanju
zakona o davku na nepremičnine doseči vsaj delne koncesije za nevladne
organizacije. Podvig smo začeli konec junija s predlogom, da se davka oprosti
vse nevladne organizacije s statusom delovanja v javnem interesu. V nadaljnjih 4
mesecih je naša pravna služba pripravila vrsto alternativnih rešitev problema, ki
pa so kljub širokemu in intenzivnemu lobiranju vse razen zadnje doživele
negativen odziv MF in koalicije. Vmes smo septembra sicer v pogajanjih z MF
uspeli znižati davčno stopnjo za mladinska letovišča, planinske koče ter lovske in
ribiške domove z 0,75 % na 0,5 %, o oprostitvi pa se koalicija ni hotela
pogovarjati. Uspeli smo šele v zadnjem tednu, ko smo sledeč razpravi poslancev
na seji odbora za finance predlog vezali samo na oprostitev za humanitarne
organizacije. Tudi temu je sprva kazalo zelo slabo, a smo v zadnjih dveh dneh
pred plenarno obravnavo zakona s koordinirano lobistično in medijsko akcijo v
sodelovanju z Rdečim križem in Karitas od koalicije uspeli »izsiliti«, da je na
novembrski parlamentarni seji

enoglasno podprla amandma, ki ga je na našo

pobudo vložila SLS.
Vključitev nevladnih organizacij v pripravo operativnih dokumentov nove
evropske finančne perspektive
Skozi celo leto smo koordinirali 17 NVO predstavnikov v delovni skupini za
razvojno načrtovanje pri MGRT. Tako smo po področjih zbrali in uredili
komentarje na osnutek Strategije razvoja Slovenije, partnerskega sporazuma in
operativnega programa.
Posebne aktivnosti so potekale tudi za vključitev sheme globalnih nepovratnih
sredstev (global grants) v operativni program. Gre za poseben mehanizem
znotraj evropskega socialnega sklada (ESS), ki omogoča, da organ upravljanja
izbere enega ali več zunanjih posredniških teles (ponavadi gre za konzorcij
lokalne javne institucije in nevladne organizacije), ki potem razdeljujejo sredstva
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med NVO za izvedbo manjših projektov (v povprečju 7.000 – 15.000 EUR). Glede
na majhna sredstva za posameznega upravičenca je tudi postopek prijave in
poročanja poenostavljen. V praksi to pomeni, da se za shemo na nacionalni ravni
predvidi določen znesek, ki se razdeli med regije in da v upravljanje
posredniškim telesom.
V uvedbo sheme, ki je Slovenija doslej ni poznala in ki bistveno povečuje
možnosti za črpanje EU sredstev tudi za manjše NVO in manjše, lokalne
projekte, smo uspeli prepričati tako regionalne razvojne agencije kot tudi MGRT.
In to zelo uspešno, saj je decembrski osnutek operatvnega programa zanjo
predvidel kar 11 milijonov sredstev v obdobju 2014-2020.
Ko gre za EU sredstva, velja omeniti še, da smo pri MNZ dosegli dodatna
sredstva za krepitev kapacitet NVO iz sredstev sedanje finančne perspektive; in
sicer za nov enoletni razpis v znesku cca. 2,5 milijona EUR. S tem smo preprečili,
da bi se zaradi zamud države pri priprave dokumentov nove finančne perspektive
tovrstno financiranje zaustavilo za vsaj eno leto.
Vključitev zavez glede NVO v koalicijsko pogodbo
Marca smo uspeli doseči vnos nekaj zavez glede krepitve nevladnih organizacij v
koalicijsko pogodbo nove vlade. Koalicija se je tako zavezala k oprostitvi davka
na dohodek iz pridobitne dejavnosti nevladnih organizacij. To letno pomeni med
2 in 3 mio EU več za nevladniške projekte. Koalicija je tudi upoštevala naši
pobudi o nujnosti priprave in sprejema Zakona o nevladnih organizacijah, ki bo
opredelil pojem nevladne organizacije in status delovanja v javnem interesu kot
temeljne podlage za javno financiranje programov in projektov nevladnih
organizacij; in nujni prenovi Zakona o zavodih in Zakona o ustanovah, ki sta v
svojih bistvenih elementih nespremenjena že od srede 90. let prejšnjega stoletja
ter zato zastarela in omejujoča za delovanje nevladnih organizacij.
Ob tem smo na CNVOS v 2013 pripravili ter zagovarjali pripombe, predloge in
amandmaje še k:
-

noveli Zakona o izvrševanju javnega interesa v kulturi

-

Strategiji razvoja socialnega podjetništva v obdobju 2012-2015
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-

noveli Zakona o verski svobodi

-

noveli Zakona o lastninskem preoblikovanju Loterije Slovenije

-

noveli Zakona o arhivih

-

noveli Zakona o javnih zbiranjih

-

noveli Zakona o varstvu okolja

-

noveli Zakona o zaščiti živali

-

novelo Zakona o spodbujanju razvoja turizma

-

noveli Zakona o urejanju trga dela

-

predlogu Zakona o enakosti žensk in moških

-

Strategiji razvoja Slovenije 2014-2020

-

noveli Zakona o varstvu potrošnikov

-

noveli Zakona o dostopu do informacij javnega značaja

-

noveli Zakona o davku na dohodek pravnih oseb.

S tem smo med drugim doseg ustanove ubranili pred tem, da bi bile avtomatsko
zavezanci za dostop do informacij javnega značaja, dosegli, da nova obveza za
NVO, ko med arhivsko gradivo, ki ga je potrebno varovati, poslej spadajo tudi
dokumenti o delovanju NVO s statusom delovanja v javnem interesu, ne pomeni
prevelikega bremena, saj takšnega gradiva ne rabijo hraniti same, ampak ga
lahko brezplačno oddajo državnim arhivom, ki so ga dolžni sprejeti, da se
sredstev za nacionalno sofinanciranje tistih kulturniških projektov, ki so delno že
financirani s strani Evropske komisje, ne bo delilo po diskreciji ministra za
kulturo, ampak preko obveznega javnega poziva. Na našo pobudo so se tudi
povečale načrtovane subvencije za socialna podjetja v obdobju 2014-2017,
preprečili pa smo tudi de facto privatizacijo javne Fundacije za šport itd.
Ob tem smo v 2013 finalizirali tudi osnutek Zakona o NVO v javnem interesu ter
pripravili predlog sprememb Zakona o humanitarnih organizacijah, ki smo ga
usklajevali z Nacionalnim forumom humanitarnih organizacij
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SERVISNE DEJAVNOSTI

INFORMIRANJE

CNVOS je tudi v letu 2013 predstavnikom NVO zagotavljal obširen pregled
aktualnega dogajanja na različnih vsebinskih področjih, od zaščite človekovih
pravic, enakosti med spoloma, varstva okolja in ohranjanja narave do kulture,
socialnega

in

zdravstvenega

varstva,

filantropije,

mladih,

znanosti

in

izobraževanja, razvojnega sodelovanja ter evropskih zadev. Poleg "področnih"
informacij smo posebno pozornost namenjali novostim na področju sistemskega
razvoja sektorja. Izdajali smo pravne novice oz. tedenske preglede sprejetih
predpisov, povzetke pomembnejših odločitev Državnega zbora, Državnega sveta
in Vlade.
Informacije smo posredovali s pomočjo že razvitih komunikacijskih kanalov in
orodij:
a. Spletne strani www.cnvos.si, www.razpisi.info in www.cnvos.info. Na spletni
strani www.cnvos.si, ki je namenjena objavi informacij in novic o CNVOS in
njegovem delu, smo tekom leta objavili 276 novic. Na podporni spletni strani za
pomoč nevladnim organizacijam pri pridobivanju sredstev Razpisi.info smo v letu
2013 objavili 904 razpise. Na strani www.cnvos.info, ki je namenjena vsem
vsebinam, ki zadevajo nevladni sektor, pa 1970 novic.
b. Elektronske novice
b.1. eCNVOS Obvestila ter eCNVOS Razpisi & priložnosti za NVO: tedenski
obvestilniki, v katerih so povzete vse novosti, objavljene na omenjenih spletnih
portalih v zadnjem tednu (razposlanih je bilo 51 obvestil za NVO ter 48 razpisov
& priložnosti za NVO).
b.2. Cnvos Direkt: spletni obvestilnik o različnih priložnostih, ki ga uporabljamo
takrat, ko je potrebna čim hitrejša obveščenost določenih ciljnih skupin, kot tudi
za namene obveščanja o aktivnostih CNVOS (36).
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b.3. eCNVOS Obvestila, razpisi & priložnosti za NVO: področni obvestilniki,
namenjeni uporabnikom, ki so izbrali enega ali več vsebinskih področij, s katerih
želijo prejemati e-novice (31).
b.4. Pravne novice: tedenski pregledi sprejetih predpisov in prihodnjih postopkov
sprejemanja za NVO zanimivih predpisov ter povzetki pomembnejših odločitev
Državnega zbora, Državnega sveta in Vlade (30).
Največ časa smo še vedno namenjali obveščanju o različnih možnostih za
pridobivanje sredstev tako v okviru nacionalnih in evropskih razpisov kot tudi
alternativnih virov financiranja. V ta namen smo na spletnem portalu Razpisi.info
redno objavljali vse aktualne domače in evropske razpise ter številna javna
naročila in natečaje, na katerih so upravičeni prijavitelji NVO. V letu 2013 smo jih
objavili 904. Ponosni pa smo tudi, da je spletna stran v oktobru 2013 dobila
svojo novo grafično in spletno podobo. Poleg nove grafične podobe ima portal
tudi prenovljeno informacijsko arhitekturo, ki uporabnikom omogoča hitrejši in
lažji dostop do iskanih informacij. Ker je za uspešno prijavo na mednarodne
razpise ključnega pomena projektno partnerstvo, smo nadgradili še spletno
aplikacijo za iskanje projektnih partnerjev, ki je nameščena na spletni strani in je
namenjena posredovanju in vzpostavljanju stikov med zainteresiranimi NVO-ji. V
nadaljevanju načrtujemo intenzivno promocijo spletnega portala, ki je že sedaj
redno med prvimi 3 zadetki v zvezi z razpisi na spletnem iskalniku GOOGLE, kar
priča o tem, da različni uporabniki, ko iščejo informacije o razpisih, našo spletno
stran zelo pogosto uporabljajo.
Poleg že omenjenih spletnih strani ter aplikacij pa je bila v letu 2013 zaključena
tudi programska nadgradnja in implementacija nove grafične podobe na spletni
strani cnvos.si, a ta še ni bila lansirana v javnost, saj so nova arhitektura
podajanja vsebin in njihovo oblikovanje še v pripravi. Nova spletna stran bo
zaživela v prvem trimesečju leta 2014.

IZOBRAŢEVANJE

Tako kot v prejšnjih letih smo tudi v letu 2013 pomemben del časa namenili delu
na polju prenosa znanj, potrebnih za delovanje in razvoj NVO. Izvajali smo
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informativne delavnice, kratke, nekaj urne delavnice, namenjene spoznavanju
temeljnih znanj, dvodnevne pregledne delavnice, namenjene celoviti predstavitvi
tematik, in tridnevne treninge za poglabljanje znanj, namenjene ključnim
kadrom nevladnih organizacij.
Skupno število izobraževalnih dogodkov smo v primerjavi z letom poprej precej
povečali. Izvedli smo jih 58 (lani 44), in sicer 21 plačljivih, 4 s pomočjo sredstev
ESS, 3 s pomočjo Ministrstva za notranje zadeve, 8 kot upravljavci Programa za
NVO Norveškega finančnega mehanizma in finančnega mehanizma EGP (v
sodelovanju z REC Slovenija) in 22 za zunanje naročnike. Skupno število
udeležencev na njih je bilo okoli 1160.
1. Delavnice ESS
V letu 2013 smo s pomočjo sredstev Evropskega strukturnega sklada izvedli 4
brezplačne visoko kakovostne treninge. Obseg vsakega od njih je bil vsaj 24
pedagoških ur, skupno število udeležencev na delavnicah je bilo 80. Na
delavnicah so bila podrobno obravnavana ključna polja znanj, potrebnih za
učinkovito delovanje nevladnih organizacij, od vodenja organizacije prek
strateškega načrtovanja do zagovorništva in pridobivanja sredstev.
Seznam treningov:
- Dober vodja, 12.03.2013, 19.03.2013, 26.03.2013
- Strateško načrtovanje, 23.05.2013, 29.05.2013, 06.06.2013
- Lobiranje, 27.11.2013, 04.12.2013. 11.12.2013
- Cause Marketing, 25.09.2013, 03.10.2013, 10.10.2013, 17.10.2013,
24.10.2013 in 07.11.2013 (delno financiranje U.S. Embassy)

2. Delavnice MNZ
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V

okviru

projekta

»CNVOS

–

generator

razvoja

nevladnega

sektorja«,

financiranega s strani Ministrstva za notranje zadeve, so bile izvedene 3
brezplačne delavnice, skupno število udeležencev na delavnicah je bilo 21.
Seznam delavnic:
- Promocijska delavnica standard kakovosti , 28. 2. 2013
- Promocijska delavnica standard kakovosti, 7. 3. 2013
- Promocijska delavnica standard kakovosti, 14. 3. 2013
3. Delavnice FMO

Kot upravljavci Programa za NVO Norveškega finančnega mehanizma in
finančnega mehanizma EGP smo v sodelovanju z REC Slovenija (Regionalni
center za okolje) izvedli 8 brezplačnih delavnic za prijavitelje. Obseg vsake od
njih je bil vsaj 10 pedagoških ur, skupno število udeležencev na delavnicah je
bilo 509.
Seznam delavnic:
- Informativna delavnica, Ljubljana, 5. 6. 2013
- Informativna delavnica, Maribor, 7. 6. 2013
- Delavnica za razvoj projketnih idej, Škofja Loka, 1. 7. 2013
- Delavnica za razvoj projketnih idej, Koper, 2. 7. 2013
- Delavnica za razvoj projketnih idej, Murska Sobota, 3. 7. 2013
- Delavnica za razvoj projketnih idej, Novo mesto, 4. 7. 2013
- Delavnica za razvoj projketnih idej – Novo mesti, 5. 7. 2013
- Informativna delavnica za norveški razpis, 25. 10. 2013

4. Plačljive delavnice v organizaciji in izvedbi CNVOS
Krajše in dvodnevne delavnice s področja vodenja organizacije, pridobivanja
sredstev, pravnih okvirov delovanja društev, zavodov in ustanov, ki smo jih
izvajali brez podpore javnega financiranja, pa so bile plačljive. Višino kotizacije
za udeležence na teh delavnicah smo tudi v letu 2013 ohranili na meji
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ekonomsko sprejemljive ter z njo pokrivali zgolj stroške predavatelja in dela
pisarne. Na vseh plačljivih delavnicah smo namenili dve brezplačni mesti
udeležencem iz organizacij članic, ki letno razpolagajo z manj kot 10 000 EUR
sredstev, s čimer smo udeležbo na izobraževanjih omogočili tudi manjšim in novo
nastalim organizacijam, ki se jih sicer ne bi mogle udeležiti. V letu 2013 smo
izvedli 20 plačljivih delavnic, skupno število udeležencev pa je bil 189.
Seznam delavnic:
- Pridobivanje sredstev in uspešno pisanje projektov, 10., 17. in 24. 1. 201
- Fokusna delavnica za razpis Zdravje 2013, 5. 2. 2013
- Pravni okviri trženja v nevladnih organizacijah, 14. 2. 2013
- Paleta možnosti zaposlovanja, 14. 2. 2013
- Fokusna delavnica za razpis Zdravje 2013, 20. 2. 2013
- Sodobno upravljanje – pravni vidiki učinkovite notranje strukture organizacije,
9. 3. 2013
- Nova delovna zakonodaja, 18. 4. 2013
- Finančna podpora mednarodnih fundacij za projekte s področja okolja, 15. 5.
2013
- ABC pridobivanja donatorjev in sponzorjev, 12. 6. - 20. 6. 2013
- ABC Lobiranja, 30. 9., 7. in 14. 10. 2013
- ABC Vodenja projektov, 8., 15., in 22. 10. 2013
- Pridobivanje sredstev in uspešno pisanje projektnih prijav, 9., 17., in 23. 10.
2013
- Finančna podpora mednarodnih fundacij za projekte s področja sociale, 11. 10.
2013
- Finančna podpora mednarodnih fundacij za projekte s področja človekovih
pravic, 21. 10. 2013
- Pravni okvirji trženja in optimalne obdavčitve v NVO, 6. 11. 2013
- Paleta možnosti zaposlovanja in dela v NVO, 13. 11. 2013
- ABC pridobivanja donacij in sponzorstev, 14., 21., 28. 11. 2013
- Pisanje projektov I. del in II.del, 18. 10 in 25. 10. 2013
- ABC Lobiranja, 24. 10. 2014
- Finančna podpora mednarodnih fundacij za projekte s področja kulture, 20. 12.
2013
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5. Delavnice za zunanje naročnike
Odplačno smo izvajali tudi delavnice za različne zunanje naročnike. Skupno
število delavnic, izvedenih za zunanje naročnike, je bilo 22, ocenjeno število
udeležencev na njih pa med 300 in 400. Naročniki teh delavnic so večinoma
regionalna stičišča nevladnih organizacij in večje nacionalne mreže.

SVETOVANJE

CNVOS je tudi v 2013 v okviru svoje podpore NVO nudil različne oblike
svetovanj. Precejšen del svetovanj smo krili iz sredstev Evropskega socialnega
sklada in so bila za NVO na voljo brezplačno, del pa je bil odplačen.
Pravno svetovanje
V okviru pravnega svetovanja in mentorstva, ki se financira iz ESS sklada, smo
za različne NVO mreže in regionalna stičišča opravili okrog 300 ur dela v cca 130
različnih zadevah. Po vsebini je šlo za zelo različne tematike – od oblikovanja
različnih mehanizmov za financiranje NVO, pomoči pri njihovih zagovorniških
dejavnosti, zagotavljanja podpore pri vključevanju v pripravo razvojnih
dokumentov, pa tudi za pomoč pri samem delovanja teh organizacij in načina
sodelovanja z NVO.
Odplačno pravno svetovanje smo nudili v nekaj več kot 130 zadevah, za kar smo
porabili cca. 250 ur svetovanja. Tudi tu je šlo vsebinsko za zelo različne zadeve –
od priprave ustanovitvenih dokumentov, pregleda statutov, do vprašanj s
področja davčnih obveznosti, avtorski pravic ali pogojev za opravljanje
posameznih dejavnosti. Glede na prejšnja leta je bilo več zadev povezanih z
pridobitvijo statusa socialnega podjetja oziroma z njihovimi obveznostmi.
V letu 2013 smo podali tudi nekaj več kot 300 kratkih brezplačnih pravnih
nasvetov in sicer približno polovico po elektronski pošti in polovico preko telefona
v času uradnih ur namenjenih za brezplačno pravno pomoč za NVO.
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Projektno svetovanje
V 2013 smo krepili dejavnost projektnega svetovanja, ki smo ga zagnali v 2012.
Sodelovali smo pri pripravi več kot 20 projektnih prijav, redno pa NVO svetovali
tudi glede potencialnih finančnih virov. V zadnjem letu smo tudi močno ojačali
ponudbo t.i. fokusnih delavnic o posameznih razpisih, na katerih smo jim
predstavljali točno določen razpis.

PROMOCIJA IN STIKI Z JAVNOSTMI

Tudi v 2013 smo sledili osnovnima ciljema našega komuniciranja z javnostmi, t.j.
krepiti ugled NVO sektorja znotraj splošne in posebnih javnosti (gospodarstva,
medijev, akademije, javne uprave ...) ter sodelovanje z vsemi temi skupinami.
V okviru tega smo krepili stike z uredništvi medijev in novinarji, kar je omogočilo
lažje doseganje objav. Rezultat prizadevanj so bile ena ali več objav o
aktivnostih CNVOS v večini medijev nacionalnega dosega.
Izpostavljene aktivnosti:
a) Festival LUPA
Na 12. predstavitvi nevladnih organizacij v centru Ljubljane je sodelovalo več kot
140 organizacij. Od tega se jih je 26 predstavilo tudi na odru, in sicer v
programu, ki je neprekinjeno trajal od 11:00 do 19:30. 13 organizacij je na
prizorišču bazarja izvajalo tudi delavnice. Obseg odrskega programa je bil v
primerjavi z dosedanjo prakso bolj raznolik, živahen in privlačen, s čimer smo
povečali število obiskovalcev in podaljšali čas, ko so se zadržali na prireditvi, na
odru pa se je s svojimi aktivnostmi predstavilo večje število različnih organizacij
kot v preteklih letih (celoten program v prilogi 4.1.).
Častna pokrovitelja festivala sta bila kot doslej predsednik republike Borut Pahor
in župan Mestne občine Ljubljana Zoran Janković, ki si je dogodek ogledal tudi v
živo.
Dogodek je bil celovito podprt prek komuniciranja z javnostmi, z izdelavo spletne
strani www.festival-lupa.com in preko FB. Na dan prireditve so o dogodku
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poročali vsi ključni mediji (RTV Slovenija), nekatere najbolj poslušane radijske
postaje (Radio ena) in ključni spletni informacijski portali (STA, dnevnik.si).
Prilagamo tudi fotografije, ki pričajo o dobri obiskanosti dogodka.

b) 6 tednov trţenja druţbeno odgovornega poslanstva
Jeseni

smo

v

sodelovanju

z

predsednikom

UO

Slovenskega

združenja

oglaševalskih agenciij Boštjanom Prijanovičem realizirali pilotni 6-tedenski
projekt Trženje družbeno odgovornega poslanstva. Skozenj smo povezali vodilne
kadre NVO, kreativce oglaševalskih agencij in strokovnjake za marketing iz
uspešnih slovenskih podjetij, z namenom, da ekipe razvijejo trži produkt, ki bi
hkrati bil tudi družbeno odgovoren. Eden o namenom projekta je bil, da se NVO
ob pomoči kreativcev naučijo na prodoren način iskati nove trženjske poti in
svoje poslanstvo uresničevati skozi trajnostno partnerstvo z gospodarstvom,
drug namen pa razviti povsem konkretne produkte. Projekti so bili predstavljeni
javnosti na zaključnem dogodku 7. novembra, predvsem pa nas razveseljuje, da
je realizacija nekaterih že v teku: Gorenjka & Zveza tabornikov, SOS telefon &
MK, Čebelarska zveza & BTC, Mercator & Zveza Sonček.

UPRAVLJANJE SKLADA ZA NVO NORVEŠKEGA FINANAČNEGA
MEHANIZMA

V letu 2013 je CNVOS uspešno pridobil so-upravljanje Sklada za NVO
Norveškega finančnega mehanizma, kar organizacijsko pomeni nov tip dejavnosti
za CNVOS. Sklad premore okoli 1,8 mio EUR, namenjenih za velike, srednje in
male projekte.
V 2013 je že bil objavljen razpis za srednje in velike projekte, v okviru katerega
smo izvedli 8 delavnic (3 informativne in 5 za razvoj projektnih idej) in opravili
102 svetovalni uri. Na razpisu bo razdeljenih 1.253.000 EUR za 7 velikih in 8
srednjih projektov.
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MEDNARODNO DELOVANJE CNVOS

V 2012 je CNVOS aktivno sodeloval v delu mednarodnih mrež, katerih člani smo:
-

CENTRAL AND EASTERN CITIZEN NETWORK

-

BALKAN CIVIL SOCIETY DEVELOPMENT NETWORK

-

European Civic Forum

-

European Network of National Civil Society Associations (ENNA)

Od naštetih smo posebej tesno sodelovali z ENNA, pri kateri je direktor CNVOS
tudi podpredsednik, ter z European Civic Forumom, kjer smo člani upravnega
odbora.
V letu 2013 smo sicer sodelovali tudi z več mednarodnimi in medržavnimi
organizacijami, ki so nas na svoje dogodke redno vabile kot strokovnjake s
področja razvoja nevladnega sektorja. Izpostaviti velja še svetovalno delo za
kosovsko krovno nevladniško mrežo, ki smo ji po naročilu Evropske komisije
zasnovali

celoten

sistem

participatornega

upravljanja

in

komuniciranja

s

članstvom in odločevalci. Opravili pa smo tudi obsežno mednarodno primerjalno
analizo instrumentov sodelovanja med civilno družbo in državo ter standardov in
pravil za posvetovanja z javnostmi pri pripravi politik in predpisov v državah EU
in po svetu. Študija je bila tekom leta predstavljena na več konferencah po EU.
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FINANČNO POROČILO 2013
IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV

Postavka
2

Oznaka
za AOP
3

Znesek
Tekočega leta

Prejšnjega leta

4

5

PRIHODKI OD POSLOVANJA
(081+086)

080

392.075

385.381

POSLOVNI PRIHODKI OD OPRAVLJANJA DEJAVNOSTI NEGOSPODARSKIH
JAVNIH SLUŢB (082+083+084-085)

081

0

0

1. Prihodki iz sredstev javnih financ

082

0

0

2. Drugi prihodki od opravljanja dejavnosti negospodarskih javnih služb

083

0

0

3. Povečanje vrednosti zalog proizvodov in nedokončane proizvodnje

084

0

0

4. Zmanjšanje vrednosti zalog proizvodov in nedokončane proizvodnje

085

0

0

086

392.075

385.381

1. Poslovni prihodki od opravljanja lastne dejavnosti

087

392.075

385.381

2. Povečanje vrednosti zalog proizvodov in nedokončane proizvodnje

088

0

0

3. Zmanjšanje vrednosti zalog proizvodov in nedokončane proizvodnje

089

0

0

A.

B.

POSLOVNI PRIHODKI OD OPRAVLJANJA LASTNE DEJAVNOSTI (087+088089)

C. FINANČNI PRIHODKI

090

6

13

Č. DRUGI PRIHODKI

091

3.725

622

D. CELOTNI PRIHODKI (080+090+091)

092

395.806

386.016

E. STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (094 do 096)

093

155.056

133.596

1. Nabavna vrednost prodanega blaga

094

0

0

2. Stroški materiala

095

7.288

4.678

3. Stroški storitev

096

147.768

128.918

F. STROŠKI DELA (098 do 100)

097

235.638

226.112

1. Plače in nadomestila plač

098

182.174

171.802

2. Prispevki za socialno varnost zaposlencev

099

29.330

27.660

3. Drugi stroški dela

100

24.134

26.650

G. AMORTIZACIJA (102+103)

101

2.447

3.785

1. Amortizacija, nadomeščena v breme dolgoročno odloženih prihodkov

102

0

0

2. Druga amortizacija

103

2.447

3.785

H. REZERVACIJE

104

0

0

I. DRUGI STROŠKI (106+107)

105

1.722

17.762

2

1. Prevrednotovalni odhodki

106

1

16.247

2. Ostali drugi stroški

107

1.721

1.515

J. FINANČNI ODHODKI

108

0

321

K. DRUGI ODHODKI

109

11

15

110

394.874

381.591

M. PRESEŢEK PRIHODKOV (092-110)

111

932

4.425

M. PRESEŢEK ODHODKOV (110-092)

112

0

0

N. DAVEK OD DOHODKOV PRIDOBITNE DEJAVNOSTI

113

0

347

O. ČISTI PRESEŢEK PRIHODKOV OBRAČUNSKEGA OBDOBJA (111-113)

114

932

4.078

P. ČISTI PRESEŢEK ODHODKOV OBRAČUNSKEGA OBDOBJA (112+113)

115

0

0

PRESEŢEK PRIHODKOV IZ PREJŠNJIH LET, NAMENJEN POKRITJU
R. PRESEŢKA ODHODKOV ALI IZBRANIH STROŠKOV OBRAČUNSKEGA
OBDOBJA

116

0

0

117

10,00

7,20

118

12

12

L.

S.

CELOTNI ODHODKI
(093+097+101+104+105+108+109)

*POVPREČNO ŠTEVILO ZAPOSLENCEV NA PODLAGI DELOVNIH UR V
OBRAČUNSKEM OBDOBJU (na dve decimalki)

Š. ŠTEVILO MESECEV POSLOVANJA

Presežek prihodkov nad odhodki v 2013: 1.518,12 EUR.
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