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Predlog za spremembo in dopolnitev strateških izhodišč razvojne regije 

 

Spoštovani,  

v okviru priprav Strateških izhodišč razvoja kohezijske regije Vzhodna Slovenija (KRVS) in zasledovanja 

temeljnega cilja regije: razvojni preboj Kohezijske regije Vzhodna Slovenija je pomembno kot  ključne 

akterje razvoja regije prepoznati tudi nevladne organizacije.  

Zato predlagamo, da se pri opredelitvi potreb in izzivov in ukrepov za razvojni preboj KRVS pri cilju 5 – 

Evropa, ki je bližje državljanom, s spodbujanjem trajnostnega in celostnega razvoja mestnih, podeželskih 

in obalnih območij ter lokalnih pobud šesti odstavek dopolni in sicer tako da se sedaj glasi: 

Nevladne organizacije so pomembne nosilke razvoja in življenja na lokalni ravni, vendar se ves čas soočajo 

s težavami pri zagotavljanju finančnih sredstev, zato jim je potrebno nameniti sredstva za osnovno 

delovanje ter spodbujati krepitev razvoja nevladnih organizacij, njihovih funkcionalnih znanj in 

profesionalizacije. To je področje, kjer se skupnost na najbolj temeljni, osnovni ravni poveže, pomembno 

je tako s socialnega kot tudi materialno-storitvenega vidika (gasilci itd… ). 

Prav tako predlagamo, da se pri točki 5.5.2 Predvideni ukrepi, predvidi ukrep: 

 - spodbujanje razvoja nevladnih organizacij in zagotavljanje podpore pri izvajanju njihovih programov in 

projektov. 

Nevladne organizacije so pomembne nosilke razvoja in življenja na lokalni ravni. V KRVS  je bilo po podatkih 

AJPES za leto 2018 14.012 nevladnih organizacij. V teh nevladnih organizacijah je bilo zaposlenih 5346 oseb. 

V letu 2018 so imele nevladne organizacije v kohezijski regiji za slabih 630 milijonov eurov prihodkov, kar 

predstavlja dve tretjini vseh prihodkov nevladnih organizacij v državi. Nevladne organizacije so tako v letu 

2018 zaposlovale kar dobrih 65 odstotkov vseh zaposlenih v nevladnih organizacijah v državi. Njihova 

pestrost delovanja je pomembna prednost vsake regije, saj so že sedaj s svojimi aktivnostmi na mnogih 

področjih prave nosilke lokalnega in posledično tudi regionalnega razvoja. Takšen je na primer tudi 

program Starejši za starejše – Starejši za višjo kakovost življenja doma, ki ga izvajajo lokalna društva 

upokojencev in ki nagovarja izzive dolgožive družbe, s katerimi se v Sloveniji čedalje močneje srečujemo.  

Kot pomembni akterji na lokalni, regionalni in nacionalni ravni države so tako prav nevladne organizacije 

tiste, ki s svojimi aktivnostmi doprinesejo k uresničevanju ključnih strateških usmeritev Slovenije 2030: 

vključujoča, zdrava, varna in odgovorna družba; učenje za in skozi vse življenje; ohranjeno zdravo naravno 

okolje in visoka stopnja sodelovanja, usposobljenosti in učinkovitosti upravljanja.  



 
 

 
 

Republika Slovenija je s sprejemom Zakona o prostovoljstvu (Uradni list RS, št. 10/11, 16/11 – popr. in 82/15) 

in Zakona o nevladnih organizacijah (Uradni list RS, št. 21/18) ter Strategijo razvoja nevladnih organizacij in 

prostovoljstva pritrdila k pomembnosti obstoja in razvoja nevladnega sektorja.  Že pridobljene izkušnje 

kažejo, da le celostno in kompatibilno načrtovanje razvoja (povezanost nacionalnih, regionalnih in lokalnih 

strateških aktov) lahko prispeva k učinkovitem razvoju, k kvalitetnem in zadovoljnem življenju. Tako v 

državi, regiji kot občini. 

Analize kažejo, da se veliko lokalnih nevladnih organizacij sooča s kadrovsko in finančno stisko, zato je za 

zagotavljanje aktivnosti, ki povezujejo lokalno prebivalstvo, dvigujejo kvaliteto življenja prebivalstva v 

regiji, vplivajo na zdravo in varno družbo ter izvajajo tako socialne kot druge storitvene službe v regiji 

pomembno, da se podpre razvoj nevladnih organizacij in zagotavlja podporo pri izvajanju njihovih 

aktivnosti. 

Prosimo vas, da se do našega predloga tudi opredelite. Predlagamo tudi, da se pri pripravi strateških 
okvirjev v prihodnje srečamo na delovnem sestanku in pregledamo razvojna področja, ki jih lahko 
naslavljajo nevladne organizacije s svojimi aktivnostmi.  
 
 
Predlog podpirajo: 
BOREO, Regijsko stičišče nevladnih organizacij Primorsko-notranjske regije 
CNVOS - Center za informiranje, sodelovanje in razvoj nevladnih organizacij 
KOROCIV - Koroško regionalno stičišče NVO 
Regijski NVO center – stičišče nevladnih organizacij regije Jugovzhodna Slovenija 
Regionalno stičišče nevladnih organizacij Podravja 
Regionalno stičišče NVO savinjske regije NOVUS 
Zavod Dobra družba, Stičišče nevladnih organizacij Posavja  
ZLHT- Regionalni center NVO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


