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1. Uvod 
 

Današnji čas in današnja kultura, v kateri živimo, sta zaznamovana predvsem s 

pluralnostjo, s katero se moramo soočati, s krizami in pretresi, ki jih doživljamo, z 

vedno večjo medsebojno povezanostjo sveta (globalizacija) in odvisnostjo drug od 

drugega, s premiki moči (tako v smeri od nacionalnih držav do mednarodnih 

institucij, kakor tudi iz javnega v zasebni sektor) spremembami temeljnih 

gospodarskih paradigem (»konec dela«, zeleni preboj, trajnostni razvoj, ustvarjalni 

razred, ipd.) ter z relativizacijo vrednot, ki je predvsem izraz povečanega nezaupanja 

v družbi in izgube gotovosti glede odgovorov na temeljna vprašanja našega bivanja. 

V takšnem svetu je vloga nevladnega sektorja in nevladnih organizacij ključna, posebej 

v luči, da se pomen zasebnega sektorja krepi ter da bodo mnoge institucije znotraj 

tega sektorja v vedno večji meri morale prevzemati vloge in naloge, ki so bile do 

sedaj v domeni javnih institucij (Edwards in Gita, 2000). Vse več je iskanja modelov 

delovanja nevladnega sektorja na poljih ekonomije, politik in drugih strukturah 

družbe moči. Nevladne organizacije postajajo pomembne organizacijske enote, ki 

sodelujejo pri ustvarjanju globalne vrednosti in pri globalnem upravljanju (Teegen 

idr., 2004). Nevladne organizacije igrajo v družbi izjemno pomembno vlogo, ki se bo 

v prihodnosti zgolj še krepila. Danes nevladni oz. civilni sektor v razvitih državah igra 

izjemno pomembno vlogo, ker ponuja nova delovna mesta in predvsem ustvarja 

zaupanje v družbo ter povezanost med ljudi, ki se sicer izgublja. Prav tako ta sektor 

predstavlja osnovo za civilni dialog, ki se vse bolj kaže kot nujni pogoj preživetja in 

uspešnosti določene skupnosti. 

 

 

 

 

 

Pomembno je, da nevladne organizacije reflektirajo vse te spremembe, dojamejo 

njihove gonilne sile ter se nanje pripravijo na način, ki jim bo omogočal, da jih čim 

bolje izkoristijo ter prevzamejo eno izmed vodilnih vlog v družbi, in to ne glede na 

to, ali smo pri vlogi in razvoju nevladnega sektorja usmerjeni na makro, mezo ali 

mikro raven. Pričujoča strategija razvoja nevladnega sektorja v Savinjski regiji se 

umešča na slednjo raven, vendar prav njej strateški vidik ter premisleki, ki so s tem 

povezani niso nič manj pomembni.  
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Strategija razvoja nevladnega sektorja v Savinjski regiji 2014-2019 predstavlja podlago 

za prihodnje delovanje in razvoj nevladnih v Savinjski regiji. Strateški načrt razvoja, 

vizijo, vrednote, cilje, strategije ter ključne ukrepe v petletnem obdobju med letoma 

2014 in 2019. Služila bo kot podlaga,  tako delovanja regijskega stičišča nevladnih 

organizacij kot tudi vseh drugih organizacij, predvsem v smislu gojenja civilnega 

dialoga na področju strateškega usmerjanja in razvoja na ravni regije. Pri pripravi 

strategije smo sledili osnovnim vodilom za pripravo strateških načrtov, upoštevali pa 

smo posebnosti, ki so navzoče na področju nevladnih organizacij.  

Besedilo, ki sledi, je sestavljeno iz naslednji vsebinskih razdelkov. Po tem splošnem 

uvodu sta podrobneje prestavljena vloga in pomen nevladnih organizacij v 

sodobnem svetu, posebej tudi z vidika ožjih skupnosti, kot je npr. regija. Sledi 

predstavitev osnov strateškega načrtovanja, na katerih ta strategija razvoja tudi 

sloni. Predstavljena je tudi metodologija, ki smo ji sledili pri pripravi strategije. V 

nadaljevanju sledita dva osrednja dela, najprej podrobna analiza obstoječega stanja 

nevladnega sektorja v Savinjski regiji ter okolja, v katerem ta sektor deluje, kateri 

sledi sam strateški del. Ta zajemna naslednje gradnike: SWOT analizo, vizijo razvoja, 

strategijo razvoja, predloge ukrepov ter zaključke. 

Dokument sklene urejen seznam virov in literature.   
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2. Vloga in pomen nevladnih organizacij  
 

Nevladne organizacije so organizacije nevladnega sektorja, ki je osrednji del in gonilo  

civilne družbe v razvitih demokratičnih državah. Te organizacije skupaj tvorijo tako 

imenovani tretji sektor (poleg javnega oz. državnega in zasebnega oz. profitnega 

sektorja). Zakonsko sam pojem tretjega sektorja in tudi nevladnega sektorja ni 

povsem dorečen, obstajajo po značilne lastnosti in kriteriji, katerim morajo 

nevladne organizacije zadostiti. Poleg že omenjenih poimenovanj, srečamo tudi 

nazive kot so neprofitne organizacije, prostovoljske organizacije,  civilno-družbene 

organizacije, humanitarne oz. dobrodelne organizacije, neodvisne organizacije, 

socialne organizacije idr., vendar kljub določeni stopnji prekrivanja obstajajo med 

le-temi tudi pomembne razlike.  

Organizacijsko-pravne oblike ter klasifikacije nevladnih organizacij se od države do 

države razlikujejo. Za splošno klasifikacijo in mednarodno primerljivost je  

najpomembnejša Mednarodna klasifikacija neprofitnih organizacij (ICNPO 

International Classification of Nonprofit Organizations), ki pa zadeva predvsem 

kategorije področij, na katerih nevladne in neprofitne organizacije delujejo, a hkrati 

opredeljuje tudi pet bistvenih značilnosti nevladnega sektorja, ki so povzete v 

nadaljevanju. 

Nevladni sektor oz. nevladne organizacije vključujejo naslednje postavke (Salamon in 

Anheier, 1992) 

i) organiziranost oz. institucionaliziranost: organizacije nevladnega sektorja 

morajo biti vsaj do določene mere institucionalizirane, kar bodisi izkazuje 

njihova pravna osebnost ali določna ter navzven prepoznavna stabilna 

organizacijska struktura, cilji, strategija in dejavnosti. Izključeni so torej 

spontano ustvarjene skupine ljudi, ki nimajo prave organizacijske identitete; 

ii) neodvisnost: organizacije nevladnega sektorja so zasebne organizacije in 

institucionalno ločene od države oz. vladnih institucij, niso del državnega 

aparata, hkrati pa to ne pomeni, da ne morejo dobiti pomoči s strani države, 

v kolikor s to pomočjo država ne pridobi npr. upravljavske ali nadzorne 

funkcije; 

iii) samo-upravljanje:  organizacije nevladnega sektorja imajo zmožnosti, da 

delujejo neodvisno, avtonomno ter samostojno, ne da bi bile pri tem 

nadzorovane s strani državnih institucij ali profitnega sektorja; 

iv) nepridobitnost oz. neprofitnost:  organizacije nevladnega sektorja 

ustvarjenega dobička oz. dodane vrednosti (pri čemer takšno ustvarjanje 
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dobička ni med njihovimi osnovnimi cilji) ne delijo med lastnike, člane ali 

upravljavce, ampak morebitne ustvarjene presežke vračajo v razvoj 

dejavnosti in krepitev organizacije; 

v) prostovoljnost: organizacije nevladnega sektorja vključujejo v pomembnem 

delu svojega delovanja prostovoljnost in delujejo pod predpostavko, da člani 

oz. zaposleni delijo te osnovne vrednote nevladnega sektorja. 

Prostovoljnost pomeni npr. vključevanje prostovoljcev v delo, odprto 

delovanje v okolju ter vključevanje zunanjih deležnikov v organe 

organizacije ter tudi odsotnost prisile pri ciljih, poslanstvu ali delovanju. 

V ožjem smislu v Sloveniji med nevladne organizacije uvrščamo predvsem društva, 

zasebne zavode in ustanove, v širšem smislu pa bi v to skupino organizacij lahko 

umestili tudi civilno-družbene iniciative, sindikate, poklicna združenja, zasebne 

izobraževalne institucije, zagovorniške organizacije, verske skupnosti, podjetja za 

zaposlovanje invalidov in druga socialna podjetja, zadruge, zbornice, politične 

stranke in druge podobne organizacije. Njihovo delovanje kot nevladnih organizacij 

določajo pravni, ekonomski in funkcionalni dejavniki, pri čemer se posamezna vrsta 

organizacije bolj ali manj približuje zgoraj opisanim kriterijem, ki jim lahko pridamo 

še demokratičnost (članstvo in organi so demokratično organizirani) in delovanje v 

javnem interesu ali za skupno dobro (ne nujno neposredno in ne nujno v vseh 

primerih). 

Civilna družba omogoča, vzpostavlja in vzdržuje raznolikost in pluralnost v družbi, 

velikokrat omogoča dejansko participacijo ter tudi daje pomembne usmeritve na  

vprašanja glede oblikovanja politik javnega življenja (Kovačič, 2011). Brez zdravega 

in dobro razvitega nevladnega sektorja je takšno delovanje civilne družbe močno 

oteženo.  V sodobni družbi civilni sektor igra dve pomembni vlogi in sicer (i) ustvarja 

zaupanje v družbo (Drucker, 1990), kar omogoča uspešno izvajanje pomembnih 

družbenih projektov na podlagi na novo oblikovanih družbenih vezi v skupnostih 

(aktivno državljanstvo), in (ii) ustvarja delovna mesta v času, ko se zmanjšuje število 

delovnih mest v neposredni proizvodnji kot posledica globalizacije, avtomatizacije in 

informatizacije proizvodnih procesov. V kriznih časih je ta vloga še posebej 

pomembna, ker nevladne organizacije pomagajo ljudem v stiski in razvijajo 

pozitivno naravnanost, ki je potrebna za uspešen izhod iz krize. Prav tako ta sektor 

predstavlja osnovo za civilni dialog, ki se vse bolj kaže kot nujni pogoj preživetja in 

uspešnosti določene skupnosti. Vedno bolj, tretji sektor ustvarja področje 

učinkovitega državljanstva. V teh časih slišimo precej govora o razpadu skupnosti, 

družine, na primer, ali skupnosti v manjših mestih. Tradicionalne skupnosti v vseh 

razvitih državah so pričele slabeti, razen morda na Japonskem. Toda v tretjem 

sektorju se oblikujejo nove vezi skupnosti. Še bolj pomembna je vloga tretjega 

sektorja kot institucije ustvarjanja smisla in smiselnega aktivnega državljanstva 
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prostovoljcev. V teh časih velikost in kompleksnost državnih organov in aparata 

onemogočajo neposredno sodelovanje vseh; na drugi strani pa v ljudi usmerjeni 

tretji sektor ponuja prostovoljcem uveljavitev vpliva, vzpostavitev odgovornosti ter 

sprejemanja odločitev. V politični kulturi večinske družbe lahko posamezniki, ne 

glede na to, kako dobro izobraženi, kako uspešni so, kaj so dosegli ali kako so bogati, 

le glasujejo in plačujejo davke. Lahko se samo odzivajo in so pasivni. Pri proti-kulturi 

tretjega sektorja pa so lahko aktivni državljani. To je lahko najbolj pomemben 

prispevek tretjega sektorja. 

Evropska statistika nam razkrije, da jo običajen delež delovno aktivnega prebivalstva 

zaposlenega v nevladnem sektorju med 5% in 10%, kar ustvarja tudi ustrezen delež 

BDPja. Podatki za slovenski prostor so na tem polju izredno slabi, saj ta delež ostaja 

na ravni okoli 1%. Zato tudi zgoraj omenjeni vlogi tega sektorja, to sta a) ustvarjanje 

zaupanja in povezanosti v družbi (v najširšem smislu, kamor sodi aktivna civilna 

družba kot nadzornik, sodelovanje javnosti v procesih oblikovanja politik in 

demokratičnega (so)odločanja, zmanjševanje konfliktov ipd.; EU Discussion Paper 

"+The Commission and NGOs: building a stronger partnership"+) in (b) ustvarjanje 

novih delovnih mest in storitev, ki se hitro odzivajo na spremembe v družbi in 

lokalnem okolju ter v pomembni meri temeljijo na filantropiji, nista polno odigrani.  

Nevladni sektor je v pomembnih vidikih manj razvit. Raven zaupanja, posebej v 

institucije, je večinoma vztrajno v počasnem upadu (Politbarometer), pri čemer pa 

na omenjeni izjemen pomen nevladnih organizacij pri ustvarjanju zaupanja kaže 

podatek, da so le-te pogosto na prvih mestih po zaupanju.  V Sloveniji je že leta 

2002 v študiji okoli 63% prebivalcev potrdilo, da so povezani s prostovoljnimi 

organizacijami: 53% je članov organizacij, 33% je aktivnih v vsaj eni organizaciji in 

21% jih opravlja prostovoljno delo (Študija CID, 2002). Podatki na nacionalni ravni 

ob sicer visokem številu registriranih NVO (okoli 26.000) kažejo, da nevladni sektor 

ni (v primerjavi z ostalimi EU državami) niti stabilen (težave pri financiranju) niti tako 

učinkovit (malo število zaposlenih, pomanjkljiva usposobljenost, pomanjkljivo 

vključevanje v civilni dialog), kot bi lahko oz. moral biti (Črnak - Meglič, 2008). 
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3. Metodologija strateškega načrtovanja  
 

Oblikovanje strategij in strateško načrtovanje je osnovna metoda razvoja in upravljanja 

sektorjev ali organizacij. Običajno nam strategija omogoča, da lahko določneje 

oblikujemo vizijo razvoja, prioritete, vire in cilje ter na tej podlagi srednje ali 

dolgoročno strategijo, z določenimi ukrepi ter hkrati tudi mehanizmi, ki nam 

omogočijo spremljanje razvoja strategije. Metodologija razvoja strategije je 

običajno razvita za strategijo posamezne organizacije, vendar lahko iz osnovnih 

postavk strateškega načrtovanja in strateške vizije oblikujemo tudi smiseln pristop, 

ki ga lahko uporabimo za razvoj sektorja kot celote, pri čemer pa se moramo zaveda 

da nevladni sektor predstavlja skupek relativno nepovezanih nevladnih organizacij, 

ki nimajo in ne morejo imeti osrednje organizirane uprave.  

Strateško načrtovanje predstavlja dejavnost upravljanja, ki vključuje določitev 

prednostnih nalog, osredotočanje energije in razpoložljivih virov, krepitev in razvoj 

dejavnosti ter predstavlja zagotovilo, da interesne skupine delujejo v smeri skupnih 

ciljev, vzpostavijo dogovor okoli pričakovanih rezultatov, prilagodijo smeri razvoja 

organizacij kot odziv na spremembe v okolju. Strategija je vedno usmerjena v 

prihodnost ter za prihodnost oblikuje tudi ključne ukrepe in odločitve, pri tem pa ni 

dovolj, da se le-te artikulirajo, ampak mora strategija predvideti tudi, kako se bo 

napredel meril in kakšna so merila uspešnosti.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strateški načrt je hkrati tudi dokument, ki se uporablja za sporočanje vizije, vrednot, 

ciljev in ukrepov navzven, v okolje, v katerem organizacija ali sektor deluje ter nanj 

lahko tudi pomembno vpliva, v kolikor je komunikacijski pristop, ki strategijo 

cilj 

izvedbeni 
načrt 

ukrepi 

okolje in sinergije 

prednosti, priložnosti in viri 
(SWOT analiza) 

vrednote 

vizija 
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spremlja, dobro zastavljen. Strategija mora biti podprta s strateškim upravljanjem, 

ki je nabor sprotnih dejavnosti in procesov, ki jih uporabimo za sistematično 

usklajevanje aktivnosti, virov in ukrepov s poslanstvom, vizijo in strategijo v celoti. 

Strateško upravljanje zagotavlja tudi sistem strateških povratnih informacij o 

uspešnosti ter podlago za odločanje takoj, ko se okoliščine spremenijo . 

 

 

 

 

Strategija mora dopuščati tudi ustvarjalnost in prilagodljivost. »Načelno načrtovanje in 

snovanje, ki se začenja s temeljnimi usmeritvami – vizijo, smotri, miselnostjo 

managementa, osnovno dejavnostjo, konceptom sredstev – iz njih pa obvezujoče 

oblikuje razvojno politiko kot trd in tog okvir tekoče politike, je v čisti obliki 

neživljenjski teoretični konstrukt. Druga razsežnost, ki v praksi navadno prevladuje, 

je pragmatično snovanje, ki gradi srednjeročne načrte postopno iz sprotnega in 

nemalokrat improviziranega delovanja. Trajne usmeritve nastajajo in se oblikujejo 

na osnovi srednjeročnih načrtov. *…+ Niti načelni niti pragmatični pristop nista v čisti 

obliki primerna za obvladovanje kompleksnosti, zato se kaže iskati sintezo med 

načelnim in pragmatičnim pristopom, ki sta v čisti obliki skrajnosti in v realnih in 

kompleksnih zadevah ne uspevata« (Mevlja in Kavčič 2012, 57). 

Ne glede na to, da obstaja veliko različnih okvirov in metodologij za oblikovanje 

strategij in strateško upravljanje, lahko podamo nekaj osredjih korakov. Prvi korak je  

analiza in ocenjevanje stanja, in sicer tako notranjega kot zunanjega okolja. Temu 

koraku sledi sistematičen razvoj strategije, ki se mora pretvoriti tudi v konkretnejše 

strateške načrte. Tretji korak je izvedba strategije, ki je najbolje razdeljena v več 

ločenih ukrepov, operacij oz. akcij. Zadnji korak je korak ocenjevanja ali trajnosti 

upravljanja faza, v katerem poteka pregled in vrednotenje uspešnosti ter doseženih 

ciljev.  

Pomembno je, da ja razvita strategija v skladu s kulturo in vrednotami organizacije oz. 

sektorja. Kultura je sistem pomenov, skupen pripadnikom neke organizacije, 

sektorja ali skupnosti oz. družbe, ki določa, na kaj so pozorni, kako se vedejo, kaj 

cenijo, po čem stremijo, ipd. Je človeško ustvarjalni del okolja in je sestavljena  iz 

več plasti, izmed katerih so zgornje plati bolj vidne in prepoznavne (ter se jih lahko 

tudi hitreje spremeni), globlja plasti pa so težje prepoznavne ter tudi bolj trajne. 
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Strategija, ki bi bila v neskladju z vrednotami in kulturo, je že vnaprej obsojena na 

neuspeh. 

 

 

 

 

 

 

Zavedati se moramo, da je strategija predvsem vizija za premik od točke A, na kateri 

smo, do točke B, ki je naš končni cilj. Na poti do tega cilja lahko deluje več 

zavirajočih sil. Zato ostaja pot oz. rešitev, kako priti od točke A do točke B naloga 

strateškega načrta, ki izhaja iz strategije in je tak, da predstavlja primeren 

kompromis med tveganji in želenimi rezultati oz. pridobitvami.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

12 

4. Metodologija strategije razvoja 
nevladnega sektorja v Savinjski regiji  
 

Oblikovana strategija razvoja nevladnega sektorja Savinjske regije izhaja iz naše vizije 

razvoja nevladnega sektorja v regiji. Ta vizija vključuje končne cilje in želje glede 

razvoja ter boljše umeščenosti nevladnih organizacij v regionalne in lokalne 

strukture, kakor tudi še večjo povezanost s skupnostjo ter dodano vrednost. Vizija je 

konkretna podoba prihodnosti, ki je dovolj bližnja, da se kaže kot uresničljiva, in 

dovolj oddaljena, da nas poganja naprej. Dobra vizija je enostavna, smiselna, 

spodbudna in izzivna ter je projekcija organizacije v prihodnosti, ki ima motivacijsko 

moč (Mevlja in Kavčič, 2012).  

Na tej podlagi smo kot končni del vizije oblikovali tudi izjavo o poslanstvu nevladnega 

sektorja, ki kratko vključuje posamezne bistvene vidike vizije ter nevladnih 

organizacijam omogoča poistovetenje ter gradnjo močnejših vezi v sektorju. Za 

pregled trenutnega stanja (poleg samih podatkov in analize stanja) smo uporabili 

metodo SWOT analize, ter preko nje določili za strategijo relevantne prednosti in 

slabosti nevladnega sektorja ter priložnosti in nevarnosti oz. tveganja okolja, v 

katerem ta sektor deluje. Na ta način lahko gradimo na prednostih ter poskušamo 

minimizirati slabosti. Opredeliti je potrebno tudi vrednote, ki so osrednje in 

določajo jedro ciljev strategije. Na teh podlagah se lahko oblikuje strategija, ki mora 

vključevati tudi predloge konkretnih korakov oz. ukrepov, ki privedejo do cilja oz. 

uresničitev vizije.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Pri strategiji je ključna tudi določitev obsega, t.i. strateške domene, znotraj katere 

lahko potem postavljamo cilje in predvidene dosežke, ki so urejeni glede na raven 

pomembnosti ter njihovo notranjo logično povezanost. Pri strategiji je dobro biti 

pozoren na razpoložljive oz. predvidljive vire, s katerimi bomo cilje lahko dosegali. 

Zavedati in izpostaviti je potrebno »konkurenčne prednosti« sektorja, posebej v luči 

dejstva, da izpolnitev ciljev strategije predpostavlja tudi uspešnost civilnega dialoga.  
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Hkrati s tem, pa strategija vključuje tudi opis sinergij, ki jih na zadevnem polju lahko 

pričakujemo, vzpostavimo oz. izkoristimo.   

Pri razvoju strategije smo upoštevali analizo stanja nevladnega sektorja. Strategija 

razvoja nevladnega sektorja tako vključuje vizijo, naloge, vrednote, cilje, strategije 

ter ključne ukrepe v (okvirno) petletnem obdobju med 2014 in koncem leta 2019. 

Služila bo kot podlaga delovanju nevladnih organizacij v Savinjski regiji, kot temelj za 

naše podrobnejše načrtovanje aktivnosti ter tudi navzven (tj. vsem deležnikom) 

predstavljal motive, vizijo in cilje, podpiral spremljanje napredka in nadzor nad 

uresničevanjem ciljev ter spodbujanje sprememb ter okvir za opredelitev strategije 

za naslednje obdobje. Pri pripravi strategije smo sledili osnovnim vodilom za 

pripravo strateških načrtov, upoštevali pa smo posebnosti, ki so navzoče na 

področju nevladnih organizacij ter tudi pri delu regijskega stičišča.  Razmišljali smo 

dolgoročno ter odmislili večino konkretnih dejavnosti in težav, ki se pojavljajo pri 

našem vsakodnevnem delu v sektorju. Stremeli smo k temu, da bi bil ta dokument 

jasen in kratek, hkrati pa smo vanj poskusili umestiti vse ključne vidike delovanja in 

podlage, na katerih je nastal. Strategija mora biti vizionarska, konceptualna in 

usmerjevalna, a hkrati realistična in uresničljiva, čemur smo tudi sledili.   

 

 

 

 

 

 

 

  



 

14 

 

5. Analiza obstoječega stanja  
 

Spodnja analiza obstoječega stanja se osredotoča na dva vidika. Prvi izmed teh zadeva 

osnovne podatke in stanja v Savinjski regiji, kajti prav ti kažejo na značilnosti tistega 

neposrednega okolja, v katerem nevladni sektor deluje. Hkrati s temi podatki ta 

analiza obstoječega stanja vključuje tudi najnovejše podatke o velikosti in strukturi 

nevladnega sektorja ter njegovih temeljnih značilnostih. Drugi vidik pa zadeva  

relevantne, do sedaj oblikovane strategije in strateške usmeritve, kjer je iskati 

sinergije, dobre prakse ter izkušnje tudi glede pričujoče strategije. Vse to predstavlja 

dobro podlago za razvoj strategije.  
 

5.1. Nevladne organizacije in okolje, v katerem 
delujejo 
Današnji čas in današnja kultura, v kateri živimo, sta zaznamovana predvsem s 

pluralnostjo, s katero se moramo soočati, s krizami in pretresi, ki jih doživljamo, z 

vedno večjo medsebojno povezanostjo sveta (globalizacija) in odvisnostjo drug od 

drugega, s premiki moči….  

 

Osnovni podatki o Savinjski regiji 
Savinjska regija (kot statistična regija) je ena izmed dvanajstih statističnih regij v 

Sloveniji, ter meji na Koroško, Podravsko, Spodnje-posavsko, Zasavsko in Osrednje-

slovensko regijo, hkrati pa tudi na Republiko Avstrijo na severozahodu in Hrvaško na 

jugovzhodu. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Savinjska regija in ostale statistične regije v Sloveniji 
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Savinjska regija obsega 33 občin1 in meri 2.384 km2 ter ima 260.093 prebivalcev. 

Gostota prebivalstva v regiji je 109 preb./ km2, vendar je ta po občinah znotraj regije 

zelo raznolika in sega od 514 preb./km2 v Mestni občini Celje do 5 preb./km2  v 

občini Solčava. Ta različna gostota prebivalstva pa se ne odraža nujno tudi v 

številčnosti nevladnih organizacij, kot bomo videli spodaj. Med drugim vključuje 

pretežno z gozdom porasel, redko poseljen in turistično privlačen alpski svet Zgornje 

Savinjske doline in tudi dela Kamniško-Savinjskih Alp, rodovitno Spodnjo Savinjsko 

dolino z ugodnimi razmerami za hmeljarstvo, vinorodno in obdelano Kozjansko 

gričevje ter Velenjsko kotlino z nahajališči lignita, ki se uporablja za proizvodnjo 

električne energije. Savinjska regija ima razmeroma dobro izobrazbeno strukturo 

prebivalstva, najmanj višješolsko stopnjo izobrazbe ima že skoraj petina prebivalcev, 

nadpovprečno je tudi število študentov, kar je pomemben izobrazbeni potencial 

(Slovenske regije v številkah, 2013; Interaktivni statistični atlas Slovenije, 2013). 

Hkrati ima regije tudi kar velik delež brezposelnih med mladimi, kar kaže na to, da 

okolje za zdaj še ni zmožno izkoristiti vseh človeških virov.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gostota prebivalstva v Savinjski statistični regiji (Interaktivni statistični atlas Slovenije, 

2013) 

 

                                                     
1
 Občine v regiji so: Bistrica ob Sotli, Braslovče, Celje, Dobje, Dobrna, Gornji Grad, Kozje, Laško, Ljubno, Luče, 

Mozirje, Nazarje, Podčetrtek, Polzela, Prebold, Radeče, Rečica ob Savinji, Rogaška Slatina, Rogatec, 
Slovenske Konjice, Solčava, Šentjur, Šmarje pri Jelšah, Šmartno ob Paki, Šoštanj, Štore, Tabor, Velenje, 
Vitanje, Vojnik, Vransko, Zreče in Žalec. 
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Regija dosega 90,4% BDP na prebivalca glede na povprečje oz. indeks SI=100. 

Povprečna stopnja brezposelnosti v regiji avgusta 2013 je bila 13,5%,  kar je nad 

povprečjem Slovenije (12,8%), pri tem pa obstajajo tudi pomembne razlike med 

občinami: od Celje (16,1%) Rogatec (14,6%) in Velenje (14,1%) do Dobrne (10,4 %), 

Nazarja (9,8%,) Šmartna of Paki (9,6%) in Solčave (9,5%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stopnja brezposelnosti v regiji v primerjavi z ostalimi regijami, 2013 (vir: SURS)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Povprečna neto plača v občinah v regiji glede na indeks 1000, 2013 (vir: SURS 
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Tudi podatki o povprečni mesečni (neto) plači, kažejo na pomembne razlike med 

občinami. Le dve izmed občin presegata slovensko povprečje (Dobje in Šoštanj, ki 

dosegata indeks okoli 108 in 107), medtem ko ostale občina zaostajajo, celo skoraj 

do indeksa 70 (Polzela 71,3 in Rečica ob Savinji 70,3). 
 

Osnovni podatki o nevladnem sektorju v Savinjski regiji 
Konec leta 2012 je bilo v Savinjski statistični regiji aktivnih kar 3133 nevladnih 

organizacij, od tega 2918 društev, 196 zavodov in 19 ustanov (AJPES). Po številu 

nevladnih organizacij gre za tretjo največjo regijo v Sloveniji. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pri tem se nadaljuje trend rasti števila aktivnih nevladnih organizacij (torej za nekaj več 

kot 9% od leta 2008 do leta 2012). Od leta 2008 do leta 2012 se je število društev 

povečalo iz 2726 na 2918 (7% povečanje), število ustanov iz 18 na 19 (6% 

povečanje), število zavodov pa kar iz 124 na 196 (58% povečanje). Predvsem slednje 

predstavlja pomemben razvojni potencial, posebej v luči dejstva, da zavodi v danem 

trenutku predstavljajo največji potencial za zaposlovanje.   
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Gledano z vidika občin je največ NVO v Mestni občini Celje, in sicer 734, ter 324 v 

Mestni občini Velenje; najmanj pa v občinah Dobje (18), Dobrna (18) in Bistrica ob 

Sotli (13), kar je tudi razumljivo glede na veliko število prebivalcev v prvih dveh in 

majhno število v slednjih. 
 
Občina Društva Zavodi Ustanove SKUPAJ 

Celje 630 100 4 734 

Velenje 295 26 3 324 

Ţalec 265 9 3 277 

Šentjur 224 8 0 232 

Slovenske Konjice 150 9 0 159 

Laško 154 2 1 157 

Rogaška Slatina 113 5 1 119 

Šmarje pri Jelšah 107 3 1 111 

Šoštanj 100 0 0 100 

Vojnik 67 7 0 74 

Mozirje 65 3 2 70 

Radeče 57 3 0 60 

Braslovče 56 1 0 57 

Zreče 56 0 0 56 

Prebold 51 1 0 52 

Polzela 47 2 2 51 

Kozje 43 5 0 48 

Podčetrtek 46 1 1 48 

Rogatec 41 0 0 41 

Ljubno 37 2 0 39 

Vransko 34 4 0 38 

Štore 34 0 0 34 

Nazarje 31 2 0 33 

Gornji Grad 30 0 0 30 

Šmartno ob Paki 29 0 0 29 

Rečica ob Savinji 26 0 1 27 

Luče 23 0 0 23 

Vitanje 21 0 0 21 

Solčava 20 0 0 20 

Tabor 19 1 0 20 

Dobje 16 2 0 18 

Dobrna 18 0 0 18 

Bistrica ob Sotli 13 0 0 13 

SKUPAJ: 2918 196 19 3133 

 
Število in vrsta NVO po občinah (vir podatkov: AJPES) 

 

Po statističnih podatkih je v Sloveniji v nevladnem sektorju zaposlenih nekje med 0,6 in 

0,9% vseh zaposlenih (delovno aktivnega prebivalstva), kar za Savinjsko statistično 

regijo pomeni oceno med 600 in 1000 zaposlenih v NVO, torej približno 0,2 – 0,3 

zaposlenega na NVO. V povprečju ima nevladna organizacija v Savinjski regiji 47 

članov, pri svojem delovanju pa vključuje nekaj manj kot deset prostovoljcev. 

Povprečen čas obstoja organizacije je 12 let. 
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Nevladne organizacije se pretežno financirajo s sredstvi iz članarin (27%) ter s 

sponzorskimi in donatorskimi sredstvi (28%). Sledi podpora občin ali države (19%), 

le v manjši meri pa financiranje priteka iz prihodkov opravljanja javne službe ter iz 

denarja, ki so ga organizacije pridobile na razpisih.  
 

 

 
 

Med težavami, ki jih NVO najpogosteje prepoznavajo in se z njimi nevladne 

organizacije srečujejo pri svojem delovanju, je daleč najpogostejša financiranje, 

pomanjkanje sredstev za delovanje oz. možnosti za pridobivanje sredstev. Tej 

sledijo premalo informacij za učinkovito delovanje (podatki o razpisih in podobno); 

pomanjkanje ustreznih podpornih servisov za NVO (računovodstvo, vodenje 

projektov, svetovanje) in neustrezne politike države do NVO (npr. nespodbudna 

davčna politika). Med najmanj pogostimi težavami so kadri (pomanjkanje 

usposobljenih kadrov in prostovoljcev), nizka motiviranost članov in pomanjkanje 

aktivnosti in ustvarjalnosti pri vodenju in upravljanju organizacije, kar potrjuje velik 

človeški in ustvarjalni potencial nevladnih organizacij. 
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Glede na to, da je največja izpostavljena težava nevladnega sektorja v sredstvih za 

delovanje, ja zanimivo pogledati tudi izkušnje nevladnega sektorja s pridobivanjem 

sredstev na razpisih. Naša analiza je pokazala, da se je 40% nevladnih organizacij že 

prijavilo na razpis vsaj na lokalni ravni, 19% na nacionalni ravni, 2% pa tudi na 

evropske razpise. Kar 39% se še ni prijavilo na noben razpis.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pri tem večina nevladnih organizacij kot glavni oviri pri prijavljanju na razpise oz. 

razloga za neprijavljanje izpostavlja pomanjkanje informacij o razpisih in 

pomanjkanje usposobljenih kadrov za pripravo prijav in izvedbo projektov. 

Pomembna oviri sta tudi težave pri iskanju partnerjev in pomanjkanje znanja o 

pripravi prijave. 
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5.2. Obstoječe strategije in strateški dokumenti  
 

V tem razdelku so kratko izpostavljene relevantne strategije, strateške usmeritve ter 

usmeritveni dokumenti, ki so pomembni v kontekstu razvoja nevladnega sektorja v 

Savinjski regiji ter predstavljajo osnove za iskanje sinergij. (Nekateri segajo sicer tudi 

nazaj v preteklost, a vseeno določajo pomembne smeri razvoja in načine, na katere 

sploh razumemo strateške usmeritve nevladnega sektorja.) 

 

 

Strategija sistemskega razvoja nevladnih organizacij za obdobje 2003 – 2008  
Ta strategija je postavila temelje strateškega okvirja za sistemski razvoj nevladnega  

sektorja v Sloveniji ter je temeljila na analizi stanja sektorja ter izpostavila njegove 

ključne potenciale. Jasno je izpostavljena pomembna vloga tretjega sektorja v 

družbi, ki ima lastno, od državnega in gospodarskega sektorja dodeljeno identiteto 

in družbeno vlogo. Strategija kot osrednje vidike poslanstva nevladnega sektorja 

izpostavlja naslednje: 

 izgradnja skupnosti in demokratičnosti;  

 varnostna funkcija oz. omejitev centrov (državne) moči; 

 funkcija izražanja; 

 (socialne) inovacije; 

 storitve in razvoj storitev.  

Strategija zavrne vizijo razvoja nevladnega sektorja kot zgolj nadomestnega ponudnika 

socialnih storitev in funkcij, preko katerega se država tega »reši«, kajti izvaja vlogo 

nevladnega sektorja zgolj na eno dimenzijo. To je hkrati lahko tudi nevarnost pri 

poudarjanju socialnih storitev nevladnih organizacij v Savinjski regiji.  Zato se mora 

vizija nevladnega sektorja kot zgolj pomočnika pri nudenju uslug in reševanja 

problemov blagostanja združiti za vizijo avtonomnega partnerja, ki s svojimi 

metodami in pristopi nudenja uslug predstavlja alternativo državnim organizacijam, 

ki se kot socialni akter, ki se vključuje na vseh nivojih in je sposoben predstaviti 

resnične interese državljanov ter skozi svoje aktivnosti zagotavlja demokratičen 

razvoj in stabilnost države. Izjemno pomemben je vidik civilnega dialoga in 

aktiviranja državljanov. Sposobnost nevladnega sektorja je potrebno okrepiti na 

način, da bo ta sektor lahko sposoben samostojno pripravljati, organizirati, 

pospeševati, koordinirati in usmerjati spremembe znotraj sebe, hkrati pa mora za 

doseganje pozitivnih sinergijskih učinkov harmonizirati pobude mnogih 

individualnih nevladnih organizacij in njihovih mrež. Pri tem so predpogoji 

fleksibilnost,  zadostnost kapacitet in neomejenost delovanja (Strategija 

sistemskega razvoja nevladnih organizacij za obdobje 2003 – 2008). 
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Strategija razvoja Slovenije (2005)  
Ta strategija ja nastala v letu 2005 ter je določala pet strateških usmeritev oz. težišč, in 

sicer: 

 konkurenčno gospodarstvo in hitrejša rast 

 učinkovito ustvarjanje, dvosmerni pretok in uporaba znanja za gospodarski 

razvoj in kakovostna delovna mesta 

 učinkovita in cenejša država 

 moderna socialna država in večja zaposlenost  

 povezovanje ukrepov za doseganje trajnostnega razvoja 

Vendar pa strategija kljub drugačnim obljubam in sprva načrtovanemu vključevalnemu 

pristopu, ni prepoznala potenciala in vloge nevladnih organizacij, kajti slednja v 

strategiji sploh ne nastopata (Strategija razvoja Slovenije, 2005). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strategija razvoja Slovenije 2014-2020 (osnutek)  
V osnutku strategije razvoja Slovenije 2014-2020 so izpostavljena štiri prioritetna 

področja, in sicer:  

 konkurenčno gospodarstvo 

 znanje in zaposlovanje 

 zeleno življenjsko okolje 

 vključujoča družba 

Področja nudijo številne priložnosti za aktivno vključitev in prispevek nevladnih 

organizacij oz. nevladnega sektorja, žal pa je ta v osnutku strategije eksplicitno 
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omenjen le na dveh mestih. Prvo mesto je pri cilju Znanje in zaposlovanje, kjer je 

med aktivnostmi za dosego tega cilj ta, da moramo povečati pretok znanja in 

mobilnosti med gospodarstvom, javno upravo in nevladnimi organizacijami. Drugo 

mesto pa je pri obravnavi učinkovite pravne države in javne uprave kot predpogoja 

za doseganje cilje, kjer je izpostavljeno, da je potrebno razviti in uveljaviti ustrezno 

podporno in sistemsko-pravno okolje za razvoj nevladnih organizacij in 

prostovoljskega dela (večji prispevek nevladnih organizacij v strukturi BDP, 

spodbujanje zaposlovanja in prenos storitev v izvajanje nevladnim organizacijam) 

(Strategija razvoja Slovenije 2014-2020). 

 

Deklaracija trajnostnega razvoja Savinjske regije (2011) 
Deklaracija je nastala v letih 2010 in 2011 ter predstavlja pomembno simbolno 

odločitev regije k zavezanosti k trajnostnemu in zelenemu razvoju. Njene podpisnice 

so bile tudi nevladne organizacije v regiji. Deklaracija določa zavezanost družbeni 

odgovornosti pri skrbi za splošno blaginjo v regiji, integraciji gospodarskih, 

družbenih in okoljevarstvenih ciljev, vzdržnemu in okolju prijaznemu upravljanju z 

viri, vključevanju človeških virov s področij vladnih, nevladnih in gospodarskih 

akterjev, trajnostne investicije in prestrukturiranje. Razvoj regije naj bi bil utemeljen 

na etičnih načelih in regija uveljavljana kot družbeni ekosistem. Nosilec izvajanja 

deklaracije je Razvojna agencija Savinjske regije (Deklaracija trajnostnega razvoja 

Savinjske regije, 2011). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regionalni razvojni program Savinjske regije za obdobje 2014-20 (v pripravi) 
Vsebinski poudarki razvojnega programa Savinjske regije 2014-2020 izhajajo iz 

obstoječega stanja razvitosti posameznih območij Savinjske regije ter temeljijo na 
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paradigmi trajnostnega razvojnega preboja regije  za aktiviranje potenciala v 

človeških in naravnih virih. Nevladne organizacije so sodelovala pri strateško 

razvojnih delavnicah in tudi preko predstavnikov na sejah razvojnega sveta in 

njegovih odborov.  

Regionalni razvojni program izpostavlja naslednje razvojne usmeritve in cilje: 

 trajnostna gospodarska rast 

 uspešna turistična regija  

 samooskrba regije 

 trajnostno upravljanje z naravnimi viri  

 blaginja ljudi 

 kvaliteta poslovnega in bivalnega okolja  

 povečanje zaposljivosti delovno aktivnega prebivalstva  

 regija priložnosti  

 krepitev podjetništva, obrti skozi samozaposlovanje  

 vključenost družbe  

 preseči kazalce povprečja razvojne uspešnosti RS 

 urejena trajnostna razvojna infrastruktura 

 

Že bežen pogled nam pokaže na to, da gre za precej neposrečen in konceptualno 

nedodelan nabor. Podobno lahko zatrdimo tudi za štiri izpostavljene razvojne 

prioritete: 

 predelava in  obdelava materialov (kovine, les, steklo, umetne mase)  

 prehranska oskrba  

 trajnostni turizem  

 energetska oskrba  

 

V naboru v osnutek vključenih projektov ni strateških projektov (je nekaj manjših 

predlogov), ki bi posebej izpostavljali nevladni sektor. Upamo, da se do sprejetja 

razvojnega programa to še spremeni (Regionalni razvojni program Savinjske regije 

za obdobje 2014-20).  

 

Analiza stanja nevladnih organizacij in strategija razvoja nevladnega 
sektorja v Savinjski statistični regiji (IPAK, 2011) 
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Oblikovana strategija izpostavlja štiri ključna področja oz. smeri razvoja nevladnega 

sektorja v regiji in sicer: 

 Nevladne organizacije kot ponudniki socialnih storitev  

 Zdravje in civilna družba 

 Okoljevarstvo in trajnostni razvoj 

 Sodelovanje v procesih odločanja in oblikovanja politik 

 

V strategiji so predlagani naslednji ukrepi na regionalni ravni:  

 uvedba regijskega sklada za financiranje projektov nevladnih organizacij 

 uvedba regijskega sklada za prehodno financiranje že odobrenih in financiranih 

projektov ter pomoč pri zagotovitvi bančnih garancij 

 finančna podpora sveta regije regijskemu stičišču nevladnih organizacij. 
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6. SWOT analiza 
 

V spodnji tabeli so izpostavljen ključne prednosti, slabosti, priložnosti in tveganja za 

nevladni sektor v Savinjski regiji, ki so relevantna za strategijo razvoja.  

 

S              prednosti 

• številčnost nevladnih organizacij 

• veliko število članov nevladnih organizacij 

• prostovoljnost in dosežki  

• delovanje v javnem interesu 

• prepoznavanje potreb v družbi 

• tradicija delovanja nekaterih organizacij 

• prepoznavnost organizacij 

• ustvarjalnosti, prilagodljivost, robustnost 

O            priložnosti 

• povečane potrebe za storitve nevlad. organ. 

• zaposlovanje in profesionalizacija 

• meja regije z Avstrijo in Hrvaško 

• dinamično in raznoliko regijsko okolje 

• vključitev v odloč. procese in povezovanje 

• povečana pozornost za izključene skup. 

• prehod v zeleno gospodarstvo 

• razvoj socialnega podjetništva 

W                            slabosti 

• pomanjkanje nekaterih ključnih znanj 

• majhen delež zaposlenih v organizacijah 

• malo močnih in velikih organizacij 

• odvisnost od virov financiranja 

• ni razpršenih virov financiranja 

• prešibka povezanost in odsotnost sinergije 

• konflikt in razdrobljenost interesov 

• malo mednarodnega sodelovanja 

T               tveganja 

• prevlada »občinskih« interesov in vizij 

• krčenje donatorskih in proračun. sredstev 

• neodzivnost in zaprtost okolja 

• poglabljanje gospodarske krize v regiji 

• beg možganov iz regijskega okolja 

• javne institucije in perspektiva konkurence 

• neaktivna civilna družba 

• boji med centri moči 
 

Kot Stičišče nevladnih organizacij Savinjske regije delujemo že pet let. V tem času smo 

pri svojem delu zaznali vrsto problemov in ovir, s katerimi so soočena društva, 

zasebni zavodi in ustanove, hkrati pa tudi prednosti nevladnega sektorja. Skupaj z 

nevladnimi organizaciji smo na organiziranih posvetih tudi določili zgornji seznam 

prednosti, slabosti, priložnosti in tveganj. 
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Ključne prednosti nevladnega sektorja so v njegovi množičnosti in človeškem kapitalu, 

ki ga ta sektor združuje. Delo je v veliko meri organizirano na prostovoljni ravni ter 

ponuja občutek osebne izpolnitve in povezanosti s skupnostjo. Ključna prednost je 

tudi, da so mnogokrat storitve nevladnih organizacij bolj dostopne, bolj kvalitetne in 

bolj prilagojene potrebam ljudi. Nevladne in neprofitne organizacije ponudijo zelo 

širok spekter storitvenih dejavnosti, ki so usmerjene na področje sociale, od varstva 

starejših in kvalitetnejšega preživljanja njihovega časa, dela z otroci, dela z ranljivimi 

in izključenimi skupinami prebivalstva, dela z mladimi starši, svetovanja pri 

naložbah, odplačilu dolgov in podobno, dela na področju vzgoje in izobraževanja, 

nudenja pomoči žrtvam nasilja ali diskriminacije in podobno. Številna društva in 

organizacije torej že sedaj opravljalo te storitve in so z vidika dobrega skupnosti kot 

celote izjemno dragocene. Imajo dragocene izkušnje s teh področij in velikokrat 

najbolje poznajo potrebe ljudi. Njihovi stroški dela v odnosu do učinkovitosti in 

rezultatov so pogosto precej višji, kakor pri javnih podjetjih oz. organizacijah.  

Predanost zaposlenih oz. sodelujočih v takšnih organizacijah se posledično odraža v 

večjih zadovoljnosti uporabnikov. Prednost je tudi v tem, da so vsaj nekatere 

organizacije v sektorju zelo prepoznavne in imajo dolgo tradicijo delovanja. Na 

zadnje lahko izpostavimo še ustvarjalnost pri delu in rešitvah, veliko prilagodljivost 

na pogoje delovanja in robustnost glede obstoja tudi v zelo neugodnih okoliščinah.  

  Najznačilnejše slabosti nevladnega sektorja so vezane na njegovo financiranje oz. 

pomanjkanje sredstev za delovanje organizacij, Pomanjkanje sredstev in možnosti 

za njihovo pridobivanje je zgolj posledica številnih drugih dejavnikov, ki nastopajo 

na področju civilne družbe in na katere se je potrebno usmeriti pri odpravljanju ovir 

in problemov. Veliko jih je vezanih zgolj ne en vir financiranja. Večina NVO je 

majhnih (posebej glede na letni proračun, ne pa nujno tudi po številu članov ali ur 

opravljenega prostovoljnega dela) in kadrovsko šibkih (glede na število zaposlenih 

ter njihovo usposobljenost za pridobivanje sredstev na razpisih). Pri mnogih je 

ključna slabost kadrovsko-finančna neusposobljenost. Nevladne organizacije so tudi 

premalo povezane, ne izkoriščajo možnih sinergij ter so premalo vključene v 

procese odločanja in sprejemanja strategij na lokalni in regionalni ravni, kjer je to 

vključevanje bolj ali manj odvisno od trenutnih lokalnih oblasti. V njih se lomijo tudi 

številni interesi, ki niso nujno usklajeni z vrednotami sektorja. Malo jih sodeluje na 

mednarodni ravni. 

Med priložnostmi lahko izpostavimo naslednje. V družbi potrebe po (socialnih) 

storitvah nevladnih organizacij v regiji (starejši, brezposelni (posebej med mladimi), 

osebe s posebnimi potrebami, ranljive in izključene skupine, ipd.) naraščajo in to je 

priložnost, da le-te postanejo pomembni ponudniki storitev za te skupine. Nekatere 

organizacije so že profesionalizirane in izkoriščajo možnosti za zaposlovanje. 

Pomembno priložnost predstavlja tudi mejitev regije z Avstrijo in Hrvaško ter 

možnost razvoja čezmejnih projektov. Na ta način lahko NVO ponudijo učinkovite 
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odgovore na odprta družbena vprašanja (npr. staranje prebivalstva, socialna 

varnost, gospodarska kriza, brezposelnost, družbena solidarnost idr.). Prav tako so 

priložnosti, a glede na zadnji razvoj dogodkov tudi nevarnosti, pri vključevanju 

predstavnikov nevladnih organizacij v regijske razvojne svete ter opredelitev 

ključnih razvojnih projektov regije. Tako lahko NVO vidijo svoje priložnosti prav pri 

izvajanju evropske kohezijske politike 2014 – 2020, kjer so NVO posebej 

izpostavljene v delu, kjer je govora v »vključevanju partnerjev« in »razvoju, ki ga 

vodi skupnost« ter poudarku na socialnih inovacijah, katerih motor bi lahko bile 

prav nevladne organizacije. Zlahka se njihova dejavnost vključuje tudi v t.i. 

razvijajočo se zeleno in trajnostno gospodarstvo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Med nevarnostmi in tveganji v okolju pa je potrebno izpostaviti naslednje. V luči 

regionalnega razvoja in strategij je izrazita nevernost prevlada »občinskega« modela 

razvoja, kjer poskušajo občine in župani glede na svojo moč uveljaviti svoje lastne 

interese in poglede, pri čemer je skladen razvoj regije kot celote pogosto v ozadju. 

Podobno v ozadju ostaja vidik nevladnega sektorja. Gre za boje med centri moči. 

Druga nevarnost je nadaljnje krčenje proračunskih in donatorskih sredstev, kar bi 

lahko močno okrnilo intenzivnost delovanja nekaterih organizacij.  Tudi sicer je 

nevarnost v neodzivnosti in zaprtosti okolja, kajti nevladne organizacije so pri 

svojem razvojnem delu pogosto zelo hitre in dinamične ter potrebujejo spodbudo 

ali podporo v ključnih trenutkih, ki se jih ne sme zamuditi. Naslednja nevarnost je 

poglabljanje gospodarske krize v regiji, ki za zdaj ne kaže okrevanja in ima eno višjih 

stopenj nezaposlenosti. S tem je povezan tudi beg možganov iz okolja, ki po študiju 

ostajajo v večjih centrih. Naslednja nevarnost ja, da bodo z večjo aktivnostjo 

nevladnih organizacij le-to javne institucije pričele v večji meri dojemati kot 

konkurenco ter ovirati tak razvoj. Gledano v celoti je civilna družba v regiji slabo 

razvita, odsotnost te kulture pa pomeni manj podpore za nevladni sektor.  
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7. Vizija razvoja in vrednote 
 

V tem razdelku je najprej podana vizija razvoja nevladnega sektorja v Savinjski regiji za 

obdobje 2014 – 2019. V nadaljevanju pa so izpostavljene ključne vrednote, ki ta 

sektor določajo oz. ga naredijo prepoznavnega.   

 

Vizija razvoja nevladnega sektorja 
Celostno razvit sektor NVO na regionalni ravni mora biti stabilen in učinkovit, da bi 

opravljal svojo vlogo, tako na področju civilnega dialoga (sogovornik pri oblikovanju 

zakonov in predpisov ipd.), ustvarjanja zaupanja in zmanjševanja konfliktov v družbi, 

kot tudi na področju storitev za skupnost. Da bi dosegli optimalno stabilnost in 

učinkovitost NVO sektorja v Sloveniji, se je potrebno osredotočiti na njegove 

prednosti in jih preko projektov, programov in drugih načinov predstaviti javnosti 

ter oblikovati dobro podporno okolje.  Nevladni sektor mora postati bolj povezan in 

se preko novih organizacijskih oblik (npr. partnerstva pri prijavah na razpise; 

oblikovana skupna ponudba socialnih storitev, oblikovanje partnerstva glede na 

vsebinsko področje delovanja) preplesti med seboj na načine, ki bi mu omogočali 

plodnejše in aktivnejše delovanje na lokalni ravni, hkrati pa bi mu to omogočilo tudi 

širši dostop do nacionalne in EU ravni (npr. konkretno usposobljenost za črpanje 

sredstev iz EU skladov, mednarodno povezovanje) ter posledično razširitev 

njegovega vpliva. Tako bi se povečale tudi možnosti za zaposlovanje v njem. 

Nevladne organizacije, ki takšne storitve ponujajo, bi se morale tesneje povezati, 

organizirati in promovirati. Na državni in lokalni ravni pa bi morali povečati podporo 

delovanju teh organizacij in sicer tako, da se z njimi sklenejo pogodbe za opravljanje 

teh dejavnosti, jih pri tem nadzorovati in skupaj ustvarjati sinergijo ter služiti 

skupnosti. Nevladni sektor mora na regionalni/lokalni postati enakovreden partner 

tako javnemu kot gospodarskemu sektorju, se s svojimi izkušnjami ter idejami 

aktivno vključevati na vseh nivojih družbenega življenja ter predstavljati interese 

članov skupnosti.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

30 

Vrednote nevladnega sektorja 
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8. Strategija razvoja in cilji  
 

Spodaj podana strategija razvoja nevladnega sektorja v Savinjski regiji najprej določa 

strateške cilje, obenem pa identificira strateške izzive. Le-ti izhajajo iz vizije razvoja 

ter analize stanja ter SWOT analize sektorja. V naslednjem razdelku pa so 

opredeljeni strateški ukrepi, ki so načrtovani in potrebni za dosego teh strateških 

ciljev.  
 
 

Strateški cilji 
Iz vizije razvoja nevladnega sektorja v Savinjski regiji izhajajo naslednji štirje strateški 

cilji.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prvi strateški cilj je usmerjen v povečanje možnosti zaposlovanja v nevladnih 

organizacijah ter s tem povezano tudi povečanje števila in deleža zaposlenih. Ne 

samo na ravni regije, ampak na nacionalni ravni lahko ugotovimo, da se Slovenija  

nahaja v vrhu držav z največjim številom nevladnih organizacij na prebivalca, a je 

delež zaposlenih v nevladnem sektorju daleč najnižji ter da tako nevladni sektor v 

Sloveniji zaposluje pet do desetkrat manj ljudi, kakor bi jih trenutno lahko glede na 

povprečje v drugih državah. 

Drugi strateški cilj je okrepljena povezanost in mreženje med samimi nevladnimi 

organizacijami v regiji ter skupen nastop nevladnega sektorja navzven. Ne glede na 

njegovo številčnost in množičnost članstva nevladnega sektorja je ta notranje precej 

• povečanje števila zaposlenih in kapacitet 
za zaposlovanje v nevladnem sektorju A.1. 

• večja povezanost nevladnih organizacioj 
in enoten nastop nevladnega sektorja B.1. 

• finančna okrepljenost in neodvisnot 
nevladnega sektorja C.1. 

• okrepljeno sodelovanje z drugima 
sektorjema D.1. 
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razdrobljen, ni ustreznih sinergij in tudi navzven deluje nepovezano, kar se odraža v 

majhni prepoznavnosti ter mnogokrat tudi spregledu pri procesih odločanja in 

upravljanja na ravni regije. 

Tretji strateški cilj je ureditev področja financiranja nevladnega sektorja oz. njegova 

finančna okrepljenost. Ta cilj izhaja iz dejstva, da je to največkrat najpomembnejša 

prepoznana ovira pri učinkovitem delu nevladnega sektorja. Tudi viri financiranja so 

pri mnogih nevladnih organizacijah nerazpršeni, kar pomeni, da so zelo ranljive za 

spremembe v okolju. Cilj vključuje tudi povečano okrepljenost za pridobivanje 

sredstev.  

Četrti in zadnji cilj pa je okrepljeno sodelovanje z drugima sektorjema, predvsem z 

državnim sektorjem (posebej glede razvoja na ravni regije) ter z gospodarstvom 

(predvsem z vidika razvoja socialnega podjetništva ter ustvarjanja sinergij). 

 

 

Strateški izzivi 
Iz zgoraj opredeljenih strateških ciljev ter na podlagi SWOT analize lahko izločimo 

naslednje strateški izzive, ki stojijo na poti doseganja teh ciljev. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• A.2.1. krepitev notranjih sposobnosti za 
zaposlovanje in spodbujanje zaposlovanja 

• A.2.2. razvoj novih storitev, skupen nastop na 
"trgu" in promocija teh storitev 

A.2. Zaposlovanje 

• B.2.1. okrepljena mreža nevladnih organizacij 

• B.2.2. povezanost sektorja kot celote in 
premoščanje razlik 

B.2. Povezovanje 

• C.2.1. usposobitev nevladnih organizacij za 
pridobivanje sredstev iz različnih virov 

• C.2.2. civilni dialog in zagovorništvo na področju 
finančne okrepljenosti sektorja in podpore 

C.2. Financiranje 

• D.2.1. aktivno sodelovanje in partnerstvo na 
področjo regionalnega razvoja 

• D.2.2. razvoj in ustvarjanje novih oblik socialnega 
podjetništva ter sodelovanje z gospodarstvom 

D.2. Sodelovanje 



 

33 

9. Predlogi ukrepov 
 

Na temelju zgoraj izpostavljenih strateških ciljev in strateških izzivov so v nadaljevanju 

oblikovani strateški ukrepi, ki predstavljajo temelj za delovni strateški načrt razvoja 

nevladnega sektorja v Savinjski regiji. Ukrepi so glede na štiri strateške cilje razdeljeni v 

štiri sklope. 

 

A.3. Zaposlovanje: ukrepi 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B.3. Povezovanje: ukrepi 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A.3.1. opolnomočenje 
nevladnih organizacij za razvoj 

in širjenje dejavnosti 

 

A.3.2. razvoj novih storitev 
nevladnih organizacij, skrb za 
kakovost teh storitev, skupna 

promocija storitev ter 
zavzemanje za pluralizacijo 

javnih storitev  

A.3.3 prizadevanje za 
ugodnejše sistemske okvire 

(javna dela, olajšave, 
subvencije) za vzpostavljanje 

novih zaposlitev v sektorju  

A.3.4. razvoj učinkovitega 
regijskega podpornega okolja 
za zaposlovanje v nevladnem 

sektorju 

A 

 

B.3.1. oblikovanje učinkovitega 
stateškega sveta nevladnega 

sektorja v regiji 

 

B.3.2. krepitev članstva v 
regijskem stičišču nevladnih 

organizacij 

B.3.3 spodbujanje in 
vzpostavljanje partnerstev pri 

projektih 

B.3.4. izvajanje skupnih 
promocijskih akcij in aktiven 

civilni dialog na ravni regije in 
na nacionalni ravni  

B 



 

34 

C.3. Financiranje: ukrepi 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D.3. Sodelovanje: ukrepi 
 

 

 

  
 

  

 

C.3.1. usposabljanje ključnih 
kadrov v nevladnih 

organizacijah za razvoj 
projektov in fundraising 

 

C.3.2. aktiven civilni dialog na 
ravni regije za podporo 

nevladnih organizacijam 
(donacije in razpisi) 

C.3.3 razvoj regijske sheme za 
pomoč pri financiranju 

projektov 

B.3.4. razvoj novega modela 
"crowdfundinga" kot oblike 

razvoja nevladnih organizacij 

C 

 

D.3.1. povečanje vpliva 
nevladnih organizacij na razvoj 

regije ter priprava dobrih 
razvojnih projektov 

 

D.3.2. okrepitev sodelovanja 
nevladnih organizacij z 
lokalnimi skupnostmi 

D.3.3 iskanje novih oblik 
sodelovanja z gospodarstvom, 

iskanje novih priložnosti, 
socialno podjetništvo 

D.3.4. vzpostavitev 
medsektorskega razvojnega 

inkubatorja  

D 
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Zgoraj so opredeljeni ključni cilji, izzivi in ukrepi za razvoj nevladnega sektorja na ravni 

Savinjske regije za obdobje 2014-2019. Predstavljajo osnovo za pripravo strateškega 

in akcijskega načrta izpolnjevanja te strategije. Le-ta mora biti oblikovan ob 

sodelovanju vseh deležnikov.  

Akcijski načrt mora vsebovati podlago za pripravo akcij oz. projektov, nosilce teh akcij,  

oceno njihovih finančnih okvirjev ter učinkov v prostoru. Večina predlaganih 

ukrepov je sicer neposredno vezana na regijo, vendar (tudi glede na razmeroma 

nejasno prihodnost, dinamiko in smer regionalizacije) to raven presegajo, zato si bi 

nevladni sektor v regiji, posebej pa stičišče nevladnih organizacij še naprej 

prizadevalo za tesno in tvorno sodelovanje na nacionalni ravni, saj izkušnje kažejo, 

da je nekatere premike moč doseči le povezano in ob skrajnih naporih.  
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10. Zaključek  
Nevladni sektor je izjemno pomemben del družbe, ki izpolnjuje več ključnih vlog in 

nalog. Da bi v Savinjski regiji nevladni sektor lahko odigral svojo vlogo v družbi, 

moramo nevladne organizacije postati bolj povezane in se preko novih vrst 

organizacijskih oblik preplesti med seboj na načine, ki nam bodo omogočali 

plodnejše in aktivnejše delovanje. Hkrati mora sektor postati bolj usposobljen in 

podprt s strani lokalnega okolja oz. skupnosti, tako da bo lahko uspešneje 

odgovarjal na potrebe te skupnosti.  

Zaradi pogostih ovir pri delovanju se mora nevladni sektor aktivneje vključevati v civilni 

dialog, tj. procese oblikovanja in sprejemanja odločitev, procese upravljanja, 

procese priprave predlogov za odpravo sistemskih pomanjkljivosti ter iskanja 

odgovorov na ključna družbena vprašanja (staranje prebivalstva, socialno pravična 

družba, skrb za najbolj ranljive skupine, trajnostni razvoj, vizija razvoja idr.). 

Izziv nevladnega sektorja na regionalni ravni je doseči boljšo prepoznavnost našega 

pomena, posebej z vidika odnosa do občin ter drugih ključnih dejavnikov, posebej 

gospodarstva. V nevladnih organizacijah se opravi veliko prostovoljnega dela, na 

katerega pa pri naš še vedno povečini gledamo kot zgolj na prostočasno 

popoldansko aktivnost. Nevladne organizacije smo tudi premalo vključene v procese 

odločanja in sprejemanja strategij na lokalni in regionalni ravni, kjer je to 

vključevanje bolj ali manj odvisno od naklonjenosti trenutnih lokalnih oblasti. S tem 

povezan izziv je tudi preseganje nezdrave tekmovalnosti in navideznih konfliktov 

okoli interesnih sfer, ki mora biti presežen s povezovanjem in sodelovanjem, 

tekmovalnost pa naj služi zgolj zdravi konkurenci pri ponujanju storitev.  

Nadaljnji izziv pa je tudi premalo razvita mreža podpornih servisov za delovanje 

nevladnih organizacij, ki bi olajšala želeni in pričakovani prehod k močnejšemu 

sektorju nevladnih organizacij. Izziv je tudi nenehno spreminjajoča se družba ter 

potrebe okolja, pri čemer lahko kratkoročno izpostavimo posledice gospodarske 

krize, kot so povečana stopnja brezposelnosti, zelo visoka stopnja brezposelnosti 

med mladimi, propad večjih podjetij (predvsem proizvodnih), zniževanje stroškov za 

javne storitve, upad življenjske ravni, med dolgoročnimi pa vedno bolj starajoča se 

družba, spremenjene potrošniške navade (manj trošenja za izdelke in več za 

storitve), vse večji poudarek na trajnostnem razvoju in zeleni ekonomiji, 

demokratičen deficit in večja povezanost evropskega prostora.  

Vse to se odraža tudi na regionalni ravni, ker je še poseben izziv dokončno oblikovanje 

regij, regijske politike ter vloge nevladnega sektorja pri tem. Glede financiranja je 

poglavitni izziv to, kako zagotoviti takšnega, ki bo stabilen in ki bo omogočal razvoj, 

a hkrati ohranil avtonomijo organizacij nasproti financerjem (npr. občini, večjemu 
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podjetju), kjer se je v tujini kot najbolj uspešen model pokazal razvoj široke 

donatorske kulture in drugih alternativnih oblik zbiranja sredstev. Zgornja strategija 

razvoja nevladnega sektorja v Savinjski regiji predstavlja prvi korak za soočanje s 

temi izzivi in doseganje dolgoročnih razvojnih ciljev.  
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