
  
 
 

  

 

 

 
 

Skupnost občin Slovenije in CNVOS – Center za informiranje, sodelovanje in razvoj nevladnih 
organizacij 

 
 

vabita v četrtek, 27. 10. 2016, v hotel MONS v Ljubljani 

na konferenco 

 
JAVNO FINANCIRANJE PROGRAMOV NEVLADNIH ORGANIZACIJ NA 

LOKALNI RAVNI 
 
 
Čas priprave javnih razpisov se bliža, zato želimo občinam omogočiti, da na konferenci, ki je 
namenjena tako županom kot občinskim uslužbencem, ki se ukvarjajo s pripravo razpisov, 
izmenjajo svoje izkušnje in dobre prakse o različnih vidikih izvajanja javnih razpisov ter se 
podrobneje seznanijo s pravnimi okvirji javnega financiranja kot tudi s pogledi nevladnega sektorja 
na javno financiranje.  
 
 

Dnevni red 
 
9.00–9.30  Registracija 

9.30–9.50  Uvodna nagovora  

Goran Forbici, direktor CNVOS 

predstavnik Skupnosti občin Slovenije  

9.50–10.20 Najpogostejše dileme pri financiranju programov nevladnih organizacij 
v občinah (Monika Kostanjevec, CNVOS) 

10.20–10.45  Pravne podlage – Pravilnik o postopku izvedbe javnih razpisov na 
področju družbenih zadev v Mestni občini Kranj (Petra Polak in Manja 
Vovk, Mestna občina Kranj)  

10.45–11.10  Načini razdeljevanja sredstev med programe NVO – Javni razpis za 
sofinanciranje mladinskih dejavnosti v Mestni občini Maribor za leto 
2016 – nevladni in nepridobitni mladinski centri (Martina Rauter, Mestna 
občina Maribor) 

 
 



  
 
 

11.10–11.40 Odmor in pogostitev 

11.40–12.10 Predplačila in pogovor o pravnih podlagah z Ministrstvom za finance 
(Marija Arnuš, Ministrstvo za finance)  

12.10–12.35 Večletno financiranje – Javni razpis za sofinanciranje programov 
socialnega varstva v MONM za leto 2014 in za leta od 2014 do 2016 
(Mateja Jerič, Mestna občina Novo mesto) 

12.35–12.50  Sofinanciranje s prostovoljskim delom (Petra Cilenšek, Stičišče NVO 
osrednje Slovenije) 

12.50–13.10  Uvajanje sprememb v javne razpise z vključevanjem NVO (Marina Rebec, 
Občina Postojna) 

13.10–13.30  Predstavitev e-orodij pri izvajanju javnih razpisov (Nevenka Malavašič, 
Občina Logatec) 

13.30–13.50  Spremljanje in vrednotenje financiranih programov in projektov (Tina 
Divjak, CNVOS) 

13.50–14.15  Odprta razprava 

 

Prosimo vas, da nam svojo udeležbo (število in imena udeležencev) predhodno sporočite na naslov 
maja.sporn@cnvos.si, in sicer do torka, 25. 10. 2016. 

 

Vljudno vabljeni! 
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