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SEZNAM UPORABLJENIH KRATIC 

 

AJPES  Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve 

DDV  davek na dodano vrednost 

ESS  Evropski socialni sklad 

IKT  informacijsko komunikacijska tehnologija 

LAS   lokalna akcijska skupina  

NVO  nevladna organizacija 

MJU   Ministrstvo za javno upravo 

SURS  Statistični urad Republike Slovenije 

PSPN   (analiza) prednosti, slabosti, priložnosti, nevarnosti 

RRP  regionalni razvojni program 
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I. UVOD 
 

Namen priprave strategije – krepitev nevladnega sektorja v Koroški regiji 

Pobuda za bolj strateški pristop k razvoju nevladnega sektorja v Koroški regiji je nastala v okviru izvajanja 
projekta Koroško regionalno stičišče NVO – KOROCIV.SI, podprtega s sredstvi Evropskega socialnega sklada 
in Ministrstva za javno upravo za leti 2011 in 2012. 

Nevladne organizacije v Koroški regiji, najštevilčnejše med njimi so društva in zveze društev, imajo pestro in 
dolgo tradicijo delovanja. Upravičeno lahko trdimo, da pozitivno prispevajo h kakovosti življenja Korošcev 
na številnih področjih, od športa, kulture, zdravja, socialnega varstva in drugih. Prostovoljstvo je osrednja 
vrednota in osnovni način delovanja NVO v regiji.  

Nevladni sektor v sodobnih družbah vsebolj zapolnjuje vrzeli, ki jih javni sektor ali gospodarstvo na drugi 
strani ne uspeta zadovoljivo nasloviti in tako NVO postajajo pomemben ustvarjalec delovnih mest in 
inovativnih pristopov k reševanju prepoznanih potreb in problemov.  

Namen izdelave strategije NVO je ugotoviti stanje nevladnega sektorja v Koroški regiji, prepoznati 
potenciale nevladnih organizacij za nadaljnji razvoj ter doseči soglasje o prioritetnih področjih delovanja. 
Stičišče nevladnih organizacij Koroške KOROCIV.SI želi tako prispevati h krepitvi vloge nevladnega sektorja 
pri sprejemanju in udejanjanju odločitev, ki so povezane z razvojem in kakovostjo življenja prebivalcev 
Koroške. 

 

Način priprave strategije – vključevanje NVO in drugih deležnikov 

Odgovorni nosilec priprave strategije je Koroško regionalno stičišče nevladnih organizacij Korociv.si. 
Zainteresirane nevladne organizacije v regiji so oblikovale Strateški svet, ki združuje po enega predstavnika 
NVO iz vsake občine in predstavlja osrednjo delovno skupino za pripravo strategije. 

Regionalno stičišče Korociv je pred pričetkom priprave strategije izvedlo raziskavo med NVO v regiji. Odzvalo 
se je 69 NVO, izsledke pa smo uporabili za analizo stanja in oblikovanje strateškega dela dokumenta.    

Da bi v proces vključili čimvečje število NVO in drugih deležnikov, so v Mežiški, Dravski in Mislinjski dolini 
potekale delavnice, na katerih so predstavniki NVO in drugi udeleženci aktivno prispevali s svojimi 
ugotovitvami in predlogi. 

Osnutek strategije je Strateški svet obravnaval pred objavo in pozivom k dopolnitvam v decembru 2011.   

17. februarja 2012 je bil strateški dokument predstavljen na I. letni konferenci koroških nevladnih organizacij 
in pripravljena končna različica.  

 

Obdobje veljavnosti strategije - 2012-2016 z elementi do 2020 

Osnutek strategije je nastal v obdobju, ko se večina drugih dokumentov za programsko obdobje 2014 – 
2020 še ni dobro začela pripravljati. Strategija je v osnovi pripravljena za obdobje 5 let z elementi usmeritev 
za celotno obdobje do 2020.  

Dokument je zato potrebno obravnavati odprto in prilagodljivo glede na spremembe v okolju in ga ustrezno 
dopolnjevati. Strategija naj služi nevladnemu sektorju kot izhodišče za uveljavljanje svojih stališč in potreb v 
drugih strateških dokumentih, še posebej pri pripravi in izvedbi regionalnega razvojnega programa 2014-
2020 za Koroško regijo.  
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II. ANALIZA STANJA 
 

V tem delu smo uvodoma na podlagi izbranih statističnih podatkov orisali stanje Koroške regije in jo 
primerjali s povprečjem Slovenije. Posebej smo analizirali stanje NVO v regiji, pri čemer smo uporabili 
podatke iz javnih evidenc, rezultatov ankete med nevladnimi organizacijami v regiji ter izvedenih delavnic za 
pripravo strategije. 

 

2.1 Podoba Koroške regije v številkah 
 

Koroška regija leži na severu Slovenije ob meji z Avstrijo in se razprostira na območju treh dolin, Mežiške, 
Mislinjske in Dravske. Značilna za regijo je visoka gozdnatost. Regija je težko dostopna in prometno slabo 
povezana s središčem države. Razprostira se na površini 1.041 km2, kar predstavlja 5,1% slovenskega 
ozemlja.  

 

 

vir: http://sl.wikipedia.org/wiki/Statistične_regije_Slovenije 

 

Koroško statistično regijo sestavlja 12 občin: Črna na Koroškem, Dravograd, Mežica, Mislinja, Muta, Podvelka, 
Prevalje, Radlje ob Dravi, Ravne na Koroškem, Ribnica na Pohorju, Slovenj Gradec in Vuzenica.   

V občinah je skupno 144 naselij, povprečna gostota poseljenosti je 70 prebivalcev/km2 in je nižja od 
slovenskega povprečja (90). Koroška je pretežno podeželsko območje z nekaj večjimi središči.  

Na območju Koroške delujejo štiri upravne enote: Ravne na Koroškem, Dravograd, Slovenj Gradec, Radlje ob 
Dravi. 

Koroška regija je del kohezijske regije Vzhodna Slovenija. Glede na indeks razvojne ogroženosti1, ki znaša 
103,9, je za programsko obdobje 2007-2013 med 12 razvojnimi regijami uvrščena na 6. mesto (U.l. RS št. 
23/2006). 

                                                                    
1 Indeks razvojne ogroženosti je izračunan na osnovi kazalcev razvitosti, ogroženosti in razvojnih možnosti regije. 
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Prebivalstvo – negativni prirast in staranje prebivalstva 

V začetku leta 2011 je imela Koroška regija 72.494 prebivalcev, kar znaša 3,5 % prebivalstva Slovenije. 
Povprečna starost prebivalcev v regiji je 41,8 let in je skoraj enaka slovenskemu povprečju (41,7 let). Indeks 
staranja je 114,5, kar pomeni, da je na 100 prebivalcev mlajših od 15 let v regiji 114,5 prebivalcev starejših od 
65 let. Indeks staranja je le nekoliko nižji od slovenskega povprečja  (116,5). V letu 2009 je indeks staranja v 
regiji znašal 112,2. Koroška regija je v preteklih petih letih z izjemo leta 2007 beležila negativni skupni prirast 
prebivalstva, najvišji negativni prirast je bil v 2010 (za podrobne podatke glej Prilogo VII). 

 

Trg dela – stopnja brezposelnosti v Koroški regiji je med najvišjimi v Sloveniji 

Delovno aktivno prebivalstvo je v avgustu 2011 štelo dobrih 28.000 oseb in se je zmanjšalo v primerjavi z 
letom 2009. Stopnja registrirane brezposelnosti je nad slovenskim povprečjem in je bila v letih 2009 (12,2%) 
in 2010 (14,4%) tretja najvišja v državi, takoj za Pomursko in Podravsko regijo. V avgustu 2011 se je nekoliko 
znižala in znašala 12,7 %. (za podrobne podatke glej Prilogo VII). 

 

Mesečne bruto plače v Koroški regiji so pod slovenskim povprečjem 

Mesečna bruto plača v Koroški regiji je bila 1.227 € v letu 2008, 1.262 € v 2009 ter 1.343 € v 2010. V primerjavi 
z ostalimi regijami je Koroška med zadnjimi, zaostajata le še Pomurska in Notranjsko-kraška, medtem ko so 
nadpovprečne plače v Osrednjeslovenski regiji in v posameznih letih tudi še v Obalno-kraški. (za podrobne 
podatke glej Prilogo VII). 

 

Poslovni subjekti v Koroški regiji 

Konec septembra 2011 je bilo v Koroški regiji registriranih 5.441 poslovnih subjektov: 1.167 gospodarskih 
družb, 2.749 samostojnih podjetnikov, 100 pravnih oseb javnega prava, 184 nepridobitnih organizacij – 
pravnih oseb zasebnega prava, 804 društva, 437 drugih fizičnih oseb, ki opravljajo registrirano oz. s 
predpisom določene dejavnosti. 

 

Koroška je industrijska regija s podpovrečnim deležem storitvenih dejavnosti v bruto dodani vrednosti 
regije, gospodarske družbe ustvarijo približno polovico prihodkov s prodajo na tujih trgih 

Koroška regija je tradicionalno industrijska regija z nadpovprečnim deležem predelovalnih dejavnosti. V 
bruto dodani vrednosti regije v letu 2008 je bil delež industrije 48,8 %, delež storitvenih dejavnosti 47,2 % in 
delež kmetijske dejavnosti 4 %. Bruto domači proizvod na prebivalca v letu 2008 v Koroški regiji je pod 
slovenskim povprečjem (76,5).2 

Po podatkih AJPES je v letu 2010 v Koroški regiji poslovalo 1.059 gospodarskih družb s skupno 11.697 
zaposlenimi. Po velikosti je bilo največ mikro družb (944 oz. 89 %), 69 majhnih, 31 srednjih in 15 velikih. 
Velike družbe so zaposlovale 2.830  oseb (24 %), kar je približno toliko kot je zaposlenih skupaj v mikro 
podjetjih (2.956 oz. 25 %). Najpomembnejše družbe po številu zaposlenih so predelovalne dejavnosti (63,8 
%), sledi gradbeništvo (7,6 %) in trgovina (7,2 %). Po občinah so najmočnejše gospodarske družbe v Mestni 
občini Slovenj Gradec, od koder je 30 % vseh družb, ki so zaposlovale 28,7 % zaposlenih, sledijo družbe v 
Občini Ravne na Koroškem in Dravogradu. 47 % prihodkov so gospodarske družbe ustvarile s prodajo na 
tujih trgih. 

Samostojnih podjetnikov v regiji v letu 2010 je bilo 2.576, zaposlovali so 1.714 delavcev. Velika večina nima 
zaposlenih (74,9 %). Po dejavnosti je bilo največ samostojnih podjetnikov na področju gradbeništva (16,8 %), 
trgovine (16,2 %) in predelovalnih dejavnosti (14,0 %). Največ samostojnih podjetnikov je registriranih v 
občinah Slovenj Gradec (28,5 %), Ravne na Koroškem (14 %) in Dravograd (12 %). Največ prihodkov so 
samostojni podjetniki ustvarili s prodajo na domačem trgu (85 %).  

                                                                    
2 Slovenske regije v številkah 2011, SURS, Ljubljana 2011. 
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Kmetijstvo – v primerjavi z drugimi slovenskimi regijami relativno velike kmetije in mladi gospodarji  

Povprečna ekonomska velikost kmetijskih gospodarstev v 2007 je bila najvišja v Koroški regiji (8,2 ESU). Prav 
tako so bili v povprečju najmlajši gospodarji kmetij v Sloveniji prav v Koroški regiji s 54 leti, slovensko 
povprečje je znašalo 4 leta več. V povprečju ima kmetijsko gospodarstvo v regiji tudi najvišji delež gozda 
(12,9 ha), kar za več kot dvakrat presega slovensko povprečje (5,6 ha). Glavna kmetijska dejavnost je 
živinoreja. V zadnjih letih se postopoma razvijajo tudi dopolnilne dejavnosti na kmetijah (turizem, predelava 
sadja, pridobivanje električne energije in druge). 

 

Turizem v Koroški regiji še ni izkoristil svojih potencialov  

Turizem je v Koroški regiji prepoznan kot poslovna priložnost, čeprav zaenkrat v strukturi gospodarstva, kjer 
prevladujejo predelovalne dejavnosti, še nima večjega pomena. Potenciali za razvoj turizma so predvsem v 
naravnih danostih, kulturni in entogfraski dediščini, medtem ko je turistična infrastruktura še pomanjkljivo 
razvita. 

V letu 2009 je Koroška ustvarila 30.377 turističnih prihodov, kar znaša 1% vseh turističnih prihodov v Sloveniji 
in jo uvršča na predzadnje mesto v Sloveniji, največ pa jih je bilo v Obalno-kraški (21,8 %), Gorenjski (18,5 %) 
in Osrednjeslovenski (14,1 %). Prenočitev turistov je bilo 82.045 in so znašale 0,9 % vseh prenočitev v 
Sloveniji, od tega 38 % iz tujine, največ iz Hrvaške in Nemčije. 

Občine Črna na Koroškem, Mežica, Prevalje in Ravne na Koroškem so v letu 2011 oblikovale strategijo razvoja 
turizma Mežiške doline. V regiji nastaja nova Regionalna destinacijska organizacija, nosilec projekta je 
Regionalna razvojna agencija Koroška. 

 

Izobraževanje – podpovprečni delež prebivalstva z visoko ali višješolsko izobrazbo, nadpovprečni delež 
študentov 

Po podatkih o izobrazbi prebivalcev med 25 in 64 letom starosti je bilo v letu 2009 v Koroški regiji 66,9% s 
srednješolsko izobrazbo, 15,4% z visokošolsko ali višješolsko izobrazbo, 17,7% pa je brez izobrazbe, z 
nepopolno osnovno šolo ali osnovno šolo. V primerjavi s slovenskim povprečjem regija zaostaja predvsem v 
deležu prebivalstva z višjo ali visoko izobrazbo (SI=23,3%), višji pa je bil delež prebivalcev s srednješolsko 
izobrazbo (SI=60%).  

Na 1.000 prebivalcev je bilo v regiji 56,6 študentov, kar je malo nad slovenskim povprečejm (SI=56,1), delež 
študentov med prebivalci starimi od 19-26 let v regiji je 58,2 % in presega povprečje (SI=54,2). 

V letu 2009 je bilo v vseživljenjsko izobraževanje odraslih vključenih 14,9 % prebivalstva med 25-64 let, kar je 
rahlo nad slovenskim povprečjem (14,6 %). 

Osnovnošolsko izobraževanje v Koroški regiji je relativno dobro pokrito, v šolskem letu 2009/10 je bilo na 
1.000 osnovnošolcev v regiji 6,4 osnovnih šol, kar presega slovensko povprečje (4,9). Število učencev na 
osnovno šolo je bilo 157, v Sloveniji pa 204. 

Srednješolsko izobraževanje je organizirano v okviru dveh šolskih centrov na Ravnah na Koroškem in Slovenj 
Gradcu.  

Ponudbe programov višje ali visokošolskega izobraževanje v regiji do nedavnega skorajda ni bilo. Koroško 
višje in visokošolsko središče KOVIVIS, ki je bilo leta 2004 ustanovljeno s strani 11 lokalnih skupnosti Koroške 
regije in Gospodarske zbornice Slovenije – Območne zbornice Koroška, uvaja nove višje in visokošolske 
programe v okviru Visoke šole za zdravstvene vede in Visoke šole za tehnologijo polimerov. Višja strokovna 
šola Ravne na Koroškem izvaja programa strojništva in mehatronike, Višja strokovna šola Slovenj Gradec pa 
programa Poslovni sekretar in Ekonomist. 

Na področju izobraževanja odraslih deluje manjše število organizacij, med njimi Ljudska univerza Ravne na 
Koroškem, Ljudska univerza Radlje ob Dravi, Javni zavod MOCIS, Smeri d.o.o., Visoka šola za tehnologijo 
polimerov in Visoka šola za zdravstvene vede, Srednja šola Ravne na Koroškem,...  

 



 9 

Socialna zaščita – nadpovprečno število prejemnikov socialne pomoči 

V letu 2009 je bilo število prejemnikov ene od vrst denarnih socialnih pomoči na 1000 prebivalcev 49,2, kar 
je nad slovenskim povprečjem (42,8). Število oskrbovancev v domovih za starostnike na 1000 prebivalcev je 
bilo enako slovenskemu povprečju (7,9). 

 

Zdravstvo – pomanjkanje zdravnikov v Koroški regiji 

Medtem ko je bilo v Sloveniji v letu 2009 povprečno 24,8 zdravnika na 1000 prebivalcev, jih je bilo v regiji 
19,4, število medicinskih sester (86,2) pa je nad slovenskim povprečjem (81,3). 

 

Kultura – visok delež mladih do 15 let med vsemi člani splošnih knjižnic 

V letu 2009 je delež članov starih do 15 let, med vsemi člani splošnih knjižnicah znašal 36,6 %, kar je nad 
slovenskim povprečjem (31,8 %). Prav tako je povprečno število obiskov knjižnice na člana (20) nad 
povprečjem Slovenije (18). 

 

Okolje 

Koroška regija je v letu 2008 namenila 11,5 mio € oz. 1,1 % regionalnega BDP v investicije za varovanje 
okolja, kar je več od slovenskega povprečja (0,9%). Po namenu je največji delež investicij za ravnanje z 
odpadki (regionalno odlagališče odpadkov) in upravljanje z vodami. Po podatkih za leto 2009 je v Koroški 
regiji 57 % vode izpuščene iz javne kanalizacije prečiščene. 

 

2.2 Stanje nevladnega sektorja v Koroški regiji 
 

2.2.1 Opredelitev NVO 

Na tem področju se pojavlja več izrazov - nevladna organizacija, nevladni sektor, tretji sektor, civilna družba, 
civilnodružbene organizacije. Civilno družbo razumemo širše od nevladne organizacije oz. nevladnega 
sektorja. Slovenska zakonodaja opredeljuje in regulira naslednje vrste civilnodružbenih organizacij: društva 
in zveze društev, zasebne zavode, ustanove/fundacije, zadruge in verske skupnosti/organizacije. Nekatere 
mednarodne organizacije, kot je CIVICUS World Alliance for Citizen Participation, med civilnodružbene 
organizacije vključujejo še zbornice, sindikate in politične stranke.3 

 

Nevladne organizacije so organizacije, ki jih lahko na lastno pobudo ustanovi vsak 
izmed nas. NVO v vseh pogledih delujejo neodvisno od države in imajo nekaj temeljnih 
značilnosti. So neprofitne, večinoma prostovoljne in prav vse morajo imeti neko obliko 
pravne osebe. V Sloveniji so to prvenstveno društva, ustanove in (zasebni) zavodi. 
Nepravno gledano pa so NVO družbeni prostor, ki se razprostira med državo, trgom in 
raznimi oblikami družbenih skupnosti (družina, sosedstvo, sorodstvo, skupine prijateljev 
ipd.). Poleg tega, da NVO predstavljajo alternativo in korekturo državi, predstavljajo 
alternativo in korekturo tudi tržnim organizacijam oziroma podjetjem. NVO veljajo kot 
temelj razvoja in ohranjanja demokracije.4 

 

                                                                    
3 T. Rakar, T. Deželan, S. Š. Vrbica, Z. Kolarič, A. Črnak Meglič, M. Nagode: Civilna družba v Sloveniji, Ljubljana 2011. 

4 G. Forbici, T. DIvjak, B. Osonkar, V. Dernovšek, M. Verbajs: Skupaj za skupnost, priročnik za sodelovanje med občinami in 
nevladnimi organizacijami, Ljubljana, 2010. 
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Za potrebe priprave strategije smo se osredotočili na NVO, ki delujejo kot društva in zveze društev skladno 
z Zakonom o društvih, ustanove skladno Zakonom o ustanovah in zasebne zavode skladno z Zakonom o 
zavodih. 

 

2.2.2 Nevladni sektor Koroške regije v številkah 

 

V Koroški regiji je registriranih preko 800 nevladnih organizacij, 97 % je društev in zvez društev 

Po podatkih registra Ministrstva za notranje zadeve in AJPES je bilo maja 2011 v Koroški regiji registriranih 
815 nevladnih organizacij: 793 društev in zvez, 18 zasebnih zavodov in 4 ustanove. Kar četrtina vseh NVO v 
regiji ima sedež v Mestni občini Slovenj Gradec (204). V povprečju je v regiji na 100 prebivalcev 1,1 NVO, 
največ nevladnih organizacij glede na število prebivalcev ima Občina Radlje ob Dravi (1,4 na 100 
prebivalcev), najmanj pa v občini Mislinja (0,83 na 100 prebivalcev).  

 

Občina Št. NVO Delež % Št. prebivalcev 
1. 7. 2009 

Št. NVO/100 
prebivalcev 

Črna na Koroškem 42 5,15 3.643 1,15 

Dravograd 100 12,27 9.097 1,09 

Mežica 43 5,28 3.705 1,16 

Mislinja 39 4,79 4.690 0,83 

Muta 46 5,64 3.535 1,30 

Podvelka 25 3,07 2.611 0,96 

Prevalje 58 7,12 6.797 0,85 

Radlje ob Dravi 88 10,80 6.255 1,40 

Ravne na Koroškem 129 15,83 11.718 1,10 

Ribnica na Pohorju 12 1,47 1.246 0,96 

Slovenj Gradec 204 25,03 16.787 1,21 

Vuzenica 29 3,56 2.755 1,05 

Koroška regija 815 100,00 72.839 1,11 

 

 

Področje dejavnosti - najštevilčnejša so nevladne organizacije na področju športa, kulture ter društva za 
pomoč ljudem 

V letu 2010 je bilo med 775 društvi, ki so na AJPES oddala letno poročilo, kar 300 (38,7 %) dejavnih na 
področju športa in rekreacije, 126 (16,25 %) na področju kulture in umetnosti, sledijo društva za pomoč 
ljudem 86 (11 %). Struktura nevladnih organizacij je v veliki meri tradicionalna in primerljiva z deleži na ravni 
Slovenije. V letu 2010 je bilo v Sloveniji registriranih 35,8% športnih in rekreativnih društev, 15,1 % kulturnih 
in umetniških društev ter 13,4 % društev za pomoč ljudem. 

Na delavnicah za pripravo strategije je bilo ugotovljeno, da čeprav imamo precej aktivna društva na 
področju zdravja, ostajajo nekatera področja nepokrita (duševno zdravje, problematika onesnaženja s 
svincem v Zg. Mežiški dolini). 
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Zasebnih zavodov v Koroški regiji je le peščica 

Zasebni zavodi delujejo predvsem na področju vzgoje, usposabljanja in izobraževanja, mladinske dejavnosti 
ter zdravja.  

Občina Št.  zavodov Področje delovanja 

Prevalje 2 Vzgoja, izobraževanje, družina, medicina 

Radlje ob Dravi 4 Zdravje - medicina, pospeševanje uporabe znanosti, razvoj in promocija  

Ravne na Koroškem 4 Mladinska dejavnost, zdravje, šport in kakovost življenja, svetovanje in 
organizacije, medicina 

Slovenj Gradec 8 Usposabljanje, izobraževanje, zaposlovanje invalidov, splošno, funkcionalno 
in kulturno opismenjevanje, tehnološki razvoj 

Koroška regija 18  

Vir: ePRS- register poslovnih subjektov, AJPES, oktober 2011. 

 

Finančno poslovanje društev – prihodki društev v Koroški regiji se zmanjšujejo 

Glede na to, da je v regiji okoli 97% NVO registriranih kot društvo ali zveza društev, spodnji podatki odražajo 
dokaj realno sliko nevladnega sektorja. Iz podatkov AJPES je razvidno, da je v Sloveniji število NVO v porastu 
glede na število oddaj letnih poročil. Prav tako rastejo prihodki društev. Poslovanje društev je z izjemo v letu 
2008 pozitivno, največji presežki so bili ustvarjeni v letu 2007.  

Primerjava podatkov za Koroško regijo pokaže drugačno sliko. Število društev je v rahlem porastu, vendar 
skupno ustvarjeni prihodki od leta 2007 padajo. Poslovanje društev v celoti je bilo pozitivno v vseh letih. 
Tudi primerjava povprečne vrednosti ustvarjenih prihodkov na društvo pada, medtem ko na ravni Slovenije 
raste. 
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Finančno poslovanje društev 

Slovenija 2007 2008 2009 2010 
Št. društev, ki so predložila letno 
poročilo  19.682 20.131 20.420 20.722 

Celotni prihodki (€) 482,195.000 518,254.000 530,410.000 539,976.000 

Celotni odhodki (€) 467,079.000 518,366.000 526,643.000 535,160.000 

Neto presežek (€) 15,116.000 -112.000 3,767.000 4,816.000 
Povprečna vrednost prihodkov 
na društvo (€) 24.499 25.774 25.975 26.058 

Koroška regija     
Št. društev, ki so predložila letno 
poročilo  757 766 763 775 

Celotni prihodki (€) 10,596.000 10,224.000 9,782.000 9,661.000 

Celotni odhodki (€) 9,846.000 10,197.000 9,496.000 9,556.000 

Neto presežek (€) 750.000 27.000 286.000 105.000 
Povprečna vrednost prihodkov 
na društvo (€) 13.997 13.347 12.820 12.466 

Vir: AJPES, Informacija o poslovanju društev v Republiki Sloveniji za leta 2007, 2008, 2009, 2010, lastni izračuni 

 

Podrobnejša primerjava povprečnih vrednosti ustvarjenih prihodkov na društvo v letu 2010 med regijami 
pokaže, da so društva v Koroški regiji z 12.466 € na predzadnjem mestu in dosegajo 48 % povprečne 
vrednosti na ravni Slovenije. Povprečno ustvarjen prihodek je najvišji v Osrednjeslovenski regiji in znaša 
50.600 €, v Gorenjski 23.556 € in Podravski 21.467 €.  

Medtem ko so bili v Koroški, Pomurski, Podravski, Savinjski, Zasavski, Spodnjeposavski, Osrednjeslovenski in 
Notranjsko-kraški ustvarjeni presežki prihodkov nad odhodki, so društva v Jugovzhodni Sloveniji, Gorenjski, 
Goriški in Obalno-kraški regiji imela višje odhodke od prihodkov, največja negativna razlika je bila 
zabeležena v Obalno-kraški regiji. 

 

Prihodki društev v letu 2010 

Regija Št. društev 
Celotni 
prihodki 

Celotni 
odhodki 

Presežek 
prihodkov 

nad odhodki 

Povprečna 
vrednost 

prihodkov/društvo 

Pomurska 1.499 19,100.000 18,901.000 199.000 12.742 

Podravska 2.954 63,414.000 62,767.000 647.000 21.467 

Koroška 775 9,661.000 9,556.000 105.000 12.466 

Savinjska 2.626 51,376.000 48,247.000 3,129.000 19.564 

Zasavska 397 6,215.000 6,190.000 25.000 15.655 

Spodnjeposavka 758 9,732.000 9,385.000 347.000 12.839 

Jugovzhodna Slovenija 1.560 22,608.000 22,842.000 - 234.000 14.492 

Osrednjeslovenska 5.215 263,879.000 260,671.000 3,208.000 50.600 

Gorenjska 1.878 44,238.000 44,313.000 - 75.000 23,556 

Notranjsko-kraška 614 6,747.000 6,676.000 71.000 10.989 

Goriška 1.283 21,772.000 22,070.000 - 298.000 16.970 

Obalno-kraška 1.163 21,233.000 23,542.000 - 2,310.000 18.257 

Skupaj 20.722 539,976.000 535,160.000 4,816.000 26.058 
Vir: AJPES, Informacija o poslovanju društev v Republiki Sloveniji v letu 2010, lastni izračun 
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Prihodki NVO  – v 2010 je 57 % društev ustvarilo manj kot 10.000 € prihodkov, 23 % pa med 10.001 in 
50.000 € 

42 % društev je v letu 2010 ustvarilo do 5.000 € prihodkov, 14,8 % pa do 10.000 €. Med 10.001 in 50.000 € 
prihodkov je zabeležilo 23,5 % društev, slabe 4 % do 100.000 €, nad 100.000 € pa slaba 2 % društev. Društva z 
najvišjimi prihodki (nad 100.000 €) imajo sedež v občinah Črna na Koroškem, Dravograd, Radlje ob Dravi, 
Ravne na Koroškem, SLovenj Gradec in Prevalje. 

 

 

Podatki o prihodkih društev v 2008 pa kažejo, da je največ društev, skoraj 47 %, ustvarilo prihodke med 1 in 
5.000 €, 14,8 % pa med 5.001 in 10.000 €, 26 % med 10.001 in 50.000. 4,6 % društev je ustvarilo prihodke med 
50.001 in 100.000 €, več kot 100.000 € pa je ustvarilo 2,6 % društev. Za 43 društev ni podatkov in zato niso 
vključena v izračun.  

 

 

Primerjava strukture prihodkov društev v letu 2008 (Infobon) in 2010 (AJPES) kaže, da se je v letu 2010 
povečal delež društev, ki niso imela prihodkov (13,8 % v primerjavi s 4,6 % v letu 2008) in zmanjšal delež 
društev s prihodki med 50.001 - 100.000 € (4,6 % v 2008 in 3,8 % v 2010) ter delež društev s prihodki nad 
100.000 € (iz 2,6% v 2008 na manj kot 2 % v 2010). Deleži društev s prihodki med 5.001 in 10.000 € ostaja 
enak, za 5% pa se je v letu 2010 zmanjšal delež društev, ki so ustvarila do 5.000 € prihodkov. 

Ustanove v Koroški regiji so v letu 2010 ustvarile skupaj dobrih 58.000 €. 
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Od 16 zasebnih zavodov jih 18 % v 2010 ni ustvarilo nobenih prihodkov, 43 % je ustvarilo prihodke nad 
100.000 €, medtem ko so ostali zavodi razvrščeni v kategorije prihodkov do največ 20.000 €. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Društva z društvenim skladom 

Med 775 društvi je imelo 604 (78 %) društveni sklad, največ društev v Mestni občini Slovenj Gradec (152), 
Ravne na Koroškem (81), Dravograd (80) in Radlje ob Dravi (66). 

 

Število zaposlitev v nevladnem sektorju je skromno – v letu 2010 skoraj polovica vseh zaposlitev v Občini 
Ravne na Koroškem 

Nevladni sektor v Koroški regiji ustvarja malo zaposlitev in v osnovi tako kot v drugih regijah temelji na 
prostovoljskem delu. V letu 2010 je bilo v društvih in ustanovah skupaj zaposlenih 30 oseb, največ v Občini 
Ravne na Koroškem (46,7 %) in v Mestni občini Slovenj Gradec (20,0 %). V polovici občin Koroške regije v 
društvih ni bilo zaposlenih oseb.  Za zasebne zavode s podatki nismo razpolagali. 

 

Zaposlitve v nevladnem sektorju v letu 2010 
Nevladna organizacija Št. zaposlenih  Občina 

Društva, zveze društev 

 

 

 

 

29  

2 Črna na Koroškem 

4 Dravograd 

2 Mislinja 

2 Radlje ob Dravi 

13 Ravne na Koroškem 

6 Slovenj Gradec 

Ustanove 1 Ravne na Koroškem 

Skupaj 30  

Vir: AJPES 

 

Leta 2008 je bilo v 25 društvih skupno zaposlenih 44 oseb (vir: Infobon). Društva z zaposlenimi so bila iz 
petih občin, največ iz Mestne občine Slovenj Gradec, sledijo občine Ravne na Koroškem, Dravograd, Radlje 
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ob Dravi, Mežica. Društva v občinah Črna na Koroškem, Mislinja, Muta, Podvelka, Prevalje, Ribnica na Pohorju 
in Vuzenica pa niso imela zaposlenih oseb. Po dejavnosti je bilo največ zaposlenih v društvih, ki delujejo na 
področju športa (22 oz. 50 %), humanitarne dejavnosti (7), oseb s posebnimi potrebami (6) in društev 
upokojencev (5).  

 

Občina Št. društev z zaposlenimi Število zaposlenih  v društvih (2008) 

Slovenj Gradec 8 19 

Ravne na Koroškem 8 10 

Dravograd 5 6 

Radlje ob Dravi 3 6 

Mežica  1 3 

Skupaj 25 44 

Vir: Infobon d.o.o, 30.6.2009 

 

Po podatkih za leto 2008 je bilo v skupno 11 zavodih zaposlenih 21 oseb, ustvarili pa so 1,7 mio € prihodkov. 
(Vir: Infobon d.o.o, 30.6.2009). 

 

Prostovoljske organizacije – šest društev iz Koroške regije vpisanih v vpisnik  

Zakon o prostovljstvu (U.l. RS št. 10/11 in 16/11) omogoča organizacijam, ki izpolnjujejo pogoje za 
prostovoljsko organizacijo, vpis v vpisnik prostovoljskih organizacij pri AJPES.  Po podatkih AJPES (14. 
oktober 2011) je bilo v seznam prostovoljskih organizacij vpisanih 138 organizacij, med njimi šest iz Koroške 
regije: Planinsko društvo Slovenj Gradec, Planinsko društvo “Bričnik” Muta, Planinsko društvo Vuzenica, 
Planinsko društvo Prevalje, Društvo pihalni orkester železarjev Ravne, Lovska družina Pogorevc Črna na 
Koroškem.  

 

Društva v javnem interesu in upravičenci do donacij  

Društva lahko skladno z Zakonom o društvih pridobijo status društva v javnem interesu, če deluje na 
področju kulture, vzgoje in izobraževanja, zdravstvenega varstva, izvajanja družinske politike, varstva 
človekovih pravic, varstva okolja, varstva živali, športa, obrambe ter varstva pred naravnimi in drugimi 
neserečami, gospodarstva, kmetijstva, gozdarstva, veterinarstva ali prehrane, zunanjih zadev, razvoja 
demokracije ali na drugih področjih, če njihovo delovanje presega interese njegovih članov in je splošno 
koristno. Status podeli ministrstvo, ki je pristojno za področje, na katerem društvo deluje. Društvo v javnem 
interesu s statusom pridobi ugodnosti (merila pri javnih razpisih v korist društvom v javnem interesu).  

Skladno z Zakonom o dohodnini lahko davčni zavezanec zahteva, da se do 0,5 % dohodnine nameni za 
financiranje splošnokoristnih namenov. Na seznamu upravičencev do donacij za 2011 (U.l. RS št. 57/2011) je 
tudi 138 NVO iz Koroške regije, ki v javnem interesu delujejo na naslednjih področjih (podrobni podatki so v 
Prilogi VII).  

- Šolstvo, šport in mladinske zadeve: 46 

- Obramba, zaščita in reševanje: 41 

- Kmetijstvo, gozdarstvo in prehrana: 24 

- Delo, družina in socialne zadeve: 16 

- Zdravje: 6 

- Kultura: 5 
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2.2.3 Povzetki raziskave stanja NVO v Koroški regiji5555 in delavnic z NVO 

 

Da bi o stanju, problemih in potrebah nevladnih organizacij v regiji izvedeli več, je regionalno stičišče 
nevladnih organizacij KOROCIV.SI izvedlo raziskavo. Anketni vprašalnik je izpolnilo 69 NVO. Rezultate 
predstavljamo skupno z ugotovitvami in utemeljitvami, ki so izšle iz delavnic za pripravo strategije v oktobru 
2011.  

 

Težaven dostop do virov financiranja (64,7 %) in pomanjkanje informacij o možnostih financiranja (42,6 
%) sta najpogosteje navedena problema NVO  

Po mnenju NVO so viri financiranja težko dostopni predvsem zaradi finančne in kadrovske šibkosti 
organizacij. Nakateri pogoji javnih razpisov že v osnovi zmanjšujejo možnosti za prijavo oz. uspešno 
kandidiranje. Večina NVO ima relativno nizke prihodke in težko zagotavlja potrebno sofinanciranje. 
Prispevek v naravi običajno ni (bil) možen (prostovoljno delo, ipd.).  Ker težko pridejo do projektne podpore 
na javnih razpisih, so večinoma tudi brez konkretnih referenčnih projektov in tovrstnih izkušenj. Tiste NVO, ki 
uspejo priti do podpore, pa se pri izvedbi soočajo s težavnim zagotavljanjem likvidnostnih sredstev oz. 
predfinanciranjem projektov. Tako pogosto dobre ideje ne pridejo do realizacije. 

NVO so relativno dobro obveščena o načinih dodeljevanja sredstev s strani lokalne skupnosti, v kateri 
delujejo. Višina dodeljenih sredstev je običajno nizka. Pogoji kandidiranja in način razdeljevanja sredstev se 
po občinah razlikujejo. Težavo so izpostavila društva, ki delujejo regionalno in imajo svoje člane iz več občin, 
saj v nekaterih občinah niti ne morejo zaprositi za finančno podporo za izvajanje programov, ker je ta 
namenjena le društvom, ki imajo v teh občinah svoj sedež.  

Dostop do kakovostnih in pravočasnih informacij o možnih virih financiranja na nacionalni ali mednarodni 
ravni je še vedno otežen, čeprav obstaja nekaj uporabnih virov in kanalov obveščanja (npr. CNVOS, obvestila 
vsebinskih mrež, ipd.). Stičišče KOROCIV.SI v okviru projekta izdaja OBČASNIK in ga pošilja na zbrane 
elektronske naslove NVO v regiji.  

V regiji je tudi nekaj društev z izkušnjami sodelovanja v evropskih projektih oz. programih (čezmejno 
sodelovanje z Avstrijo, projekti sofinancirani iz Programa razvoja podeželja - os LEADER, projekti podprti v 
Operativnem programu razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013). 

 

Pomanjkanje prostovoljcev pesti 29,4 % sodelujočih v raziskavi 

Z vidika izvajanja poslanstva posamezne NVO je ravno pomanjkanje prostovoljcev najbolj pereč problem. 
Gre zlasti za primanjkljaj srednje generacije, ki bi bila pripravljena prevzeti vodilne funkcije v organizacijah. 
Prav tako je na nekaterih področjih težko pridobiti mlade prostovoljce, srednješolce ali študente.  Mnoge 
NVO ugotavljajo, da motiviranost članov za aktivno udejstvovanje slabi. 

Težave pri zagotavljanju prostovoljcev in sredstev za delo so bile posebej izpostavljene na področju socialno 
varstvenih storitev in lajšanju socialnih stisk prebivalcev v regiji (starejši in bolni, ljudje z nizkimi 
pokojninami, brezposelne osebe). Zaznane potrebe na terenu so velike in nevladne organizacije jih težko 
pokrivajo. 

 

Pomanjkanje ustrezno usposobljenih kadrov je težava dobre četrtine sodelujočih v raziskavi 

26,5 % sodelujočih je med težavami navedlo pomanjkanje ustrezne usposobljenosti.  Primanjkljaj znanj je bil 
izražen na več področjih: strokovno (vsebinsko) izvajanje dejavnosti NVO, vodenje NVO, projektno vodenje. 
Največ organizacij (83 %) je izrazilo potrebo po znanjih za prijavo projektov na javne razpise. V tej zvezi je 
pomanjkljiva tudi usposobljenost za vodenje, spremljanje in poročanje o izvajanju projektov. 

                                                                    
5 Analiza stanja in potreb nevladnih organizacij (NVO) v Koroški statistični regiji, Korociv.si, julij 2011, 
http://www.korociv.si/upload/analiza_nvo.pdf 
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Nevladne organizacije na področju športa se pogosto soočajo s pomanjkanjem finančnih virov za udeležbo 
na izobraževanjih za pridobitev licenc, saj so ta pogosto organizirana v večjih, od Koroške oddaljenih centrih, 
kar stroške še dodatno povečuje (potni stroški, nočitev). 

Vodstva NVO se v zadnjih letih soočajo s številnimi spremembami zakonov in predpisov (npr. Zakon o 
društvih, uvedba Zakona o prostovoljstvu, določila glede izvajanja pridobitne dejavnosti, izplačila nagrad 
prostovoljcem, finančno poročanje, spremembe statutov in pravilnikov, DDV, zavarovanje, sponzorstva, 
ipd.). Sledenje in dosledno upoštevanje vseh predpisov postaja predvsem za manjša društva oteženo, ker ni 
sistematičnega in pravočasnega načina informiranja in svetovanja. 

Nekatere NVO bi rade izboljšale tudi računalniško pismenost svojih članov. 

 

Največ povezovanja med društvi je s krovnimi oz. panožnimi organizacijami 

Društva se tradicionalno povezujejo v krovne organizacije na nacionalni ravni (npr. Gasilska zveza Slovenije, 
Slovenska planinska zveza, Rdeči križ, Čebelarska zveza Slovenije, panožne športne zveze, ipd.), medtem ko 
na lokalni oz. regionalni ravni povezovanje poteka največ med društvi na področju športne in kulturne 
dejavnosti (lokalne zveze, medobčinske zveze).  

Po podatkih AJPES so najštevilčnejše zveze na področju športa (9), gasilstva (4) in kulture (3). Glede na naziv 
zveze imajo regionalni značaj 4 zveze na področju čebelarstva, lovstva, juda, prav tako pa se regionalno 
povezujejo društva upokojencev, medtem ko 2 organizaciji povezujejo društva na ravni Slovenije (CB klubi 
in društva proti mučenju živali). (Glej Prilogo VII). 

V Sloveniji s podporo ESS in MJU na nacionalni ravni delujejo še vsebinske mreže na naslednjih področjih: 
sociala, okolje, zdravje, kultura, šport in rekreacija, izobraževanje in usposabljanje, raziskovanje in znanost, 
človekove pravice in zagovorništvo, mednarodno razvojno sodelovanje in podpora prostovoljstvu. Nekatere 
NVO iz Koroške regije so glede na vsebinski interes postale članice vsebinskih mrež, vendar z natančnimi 
podatki ne razpolagamo. 

Sicer pa je po mnenju anketiranih ovira za povezovanje med NVO v regiji videna tudi v luči medsebojnega 
tekmovanja, zlasti glede pridobivanja finančnih sredstev na razpisih. Največ sodelovanja je na lokalni ravni, 
npr. pri skupni organizaciji kulturnih, športnih in drugih prireditev.  

Izpostavljeni so bili tudi osebni vidiki, kot so pomanjkljive spretnosti za spodbujanje sodelovanja med vodji 
NVO, tekmovalnost med vodji NVO, neuspeli kratkotrajni poskusi sodelovanja med društvi pa znižujejo 
motivacijo za ponovne poskuse. 

 

Čezmejno sodelovanje 

NVO v Koroški kot obmejni regiji so vzpostavile tudi posamezne stike in sodelovanje z društvi v sosednji 
Avstriji. Tradicionalno je  sodelovanje na področju kulture, kjer se npr. revija pevskih zborov Od Pliberka do 
Traberka, ki združuje pevce z obeh strani meje, odvija že preko 40 let.   

Nekaj NVO je pridobilo prve izkušnje v projektih čezmejnega sodelovanja v programskem obdobju 2000-
2006. V okviru Sklada za male projekte PHARE so društva skupaj z lokalnimi skupnostmi in razvojnimi 
agencijami sodelovala z društvi iz Avstrije na področju razvoja turizma in kulture, zdravja, informiranja, 
razvoja podeželja. V programskem obdobju 2007-2013 se v čezmejnih projektih z Avstrijo NVO iz Koroške 
regije kot projektni partnerji skorajda ne pojavljajo. 

 

Sodelovanje z lokalnimi skupnostmi je dobro 

57 % anketiranih NVO dobro sodeluje z lokalno skupnostjo, 20 % zelo dobro. Oblike podpore nevladnemu 
sektorju so predvsem naslednje: finančna podpora, zagotavljanje prostorov za izvajanje dejavnosti, izposoja 
tehnične opreme.  
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19 % sodelujočih v anketi je izrazilo potrebo po boljšem sodelovanju z lokalnimi skupnostmi. Med ključnimi 
težavami so izpostavili financiranje društvene dejavnosti, ki se zmanjšuje.  Več sodelovanja in pomoči bi NVO 
želele pri: 

- zagotavljanju transparentnega načina dodeljevanja sredstev in povečanju sredstev za dejavnosti NVO 

- realizaciji obstoječih in zasnovi bodočih projektov (šport, turizem, kultura, osebe s posebnimi 
potrebami) 

- zagotavljanju prostorov za dejavnosti in pokrivanju stroškov prostorov 

- promociji NVO in ozaveščanju javnosti o pomenu nevladnega sektorja. 

V nekaterih manjših okoljih in občinah (Mislinja) je bilo dodatno izpostavljeno, da so nevladne organizacije 
glavni motor in ponudnik na področju kulture. 

 

Prepoznavnost NVO  

58 % sodelujočih NVO je menilo, da so v okolju dobro prepoznani, 26 % pa zelo dobro.  NVO bi želele 
okrepiti prisotnost v medijih (lokalni radio, časopisi, regionalni portali), na festivalih in srečanjih. Mnoge še 
nimajo svojih spletnih strani (23 % sodelujočih v raziskavi jih ima), slabo pa so vključene v socialna omrežja.   

Na delavnicah za pripravo strategije so NVO ugotavljale, da se na regionalni ravni oz. izven lokalnih 
občinskih meja med seboj ne poznajo dovolj, tudi če delujejo na istem vsebinskem področju. Obveščenost o 
aktivnostih posameznih NVO je večinoma ozkega, lokalnega značaja. 

 

Podpora nevladnim organizacijam v regiji  

S podporo Evropskega socialnega sklada in Ministrstva za javno upravo na Ravnah na Koroškem je Zveza 
športnih društev Ravne na Koroškem v 2011 vzpostavila regionalno stičišče nevladnih organizacij Korociv.SI. 
Ta projekt pomeni prvo načrtno in potrebam NVO prilagojeno podporo v Koroški regiji do leta 2012. V 
drugih regijah so bila regionalna stičišča NVO vzpostavljena že v letih 2008 in 2009 v okviru 1. in 2. javnega 
razpisa. 

Nekatere NVO so prepoznale koristnost mreženja in so se na svojem področju delovanja povezale z 
vsebinskimi mrežami na nacionalni ravni, ki so prav tako podprte s sredstvi ESS in MJU. Vsebinske mreže so 
aktivne pri podajanju pobud za spremembo zakonodaje na vsebinskem področju delovanja, organizirajo 
usposabljanja in krepijo povezovanje NVO na izbranem vsebinskem področju. Nekatere med njimi so svoje 
aktivnosti izvajale tudi v Koroški regiji (npr. Slovenska filantropija, Slovenska zveza za tobačno kontrolo in 
javno zdravje). 

Sicer pa lahko NVO v določeni meri koristijo podporo lokalnih razvojnih centrov, Regionalne razvojne 
agencije Koroška, Kmetijsko gozdarske zbornice in drugih podpornih institucij v regiji, večinoma v okviru 
razvojnih projektov, ki jih te institucije izvajajo (npr. usposabljanje, računalniško opismenjevanje, 
informiranje).  

Vključevanje NVO v razvojno načrtovanje je do neke mere potekalo preko aktivnosti priprave Regionalnega 
razvojnega programa za Koroško regijo (2000-2006, 2007-2013), vendar NVO pri tem medsebojno niso bile 
povezane, da bi zastopale stališča sektorja na posameznih vsebinskih področjih.  

Nevladni sektor je bil vključen v pripravo in izvajanje Lokalnih razvojnih strategij (Program razvoja podeželja 
2007-2013, os LEADER). Lokalne akcijske skupine morajo imeti tripartitno sestavo: javni sektor, gospodarstvo 
in civilna družba. Med nosilci projektov LAS Mežiške doline so društva dobro zastopana, medtem ko se v 
izbranih projektih LAS Mislinjske in Dravske (še) ne pojavljajo neposredno. 
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III. ANALIZA PREDNOSTI, SLABOSTI, PRILOŽNOSTI IN NEVARNOSTI 
(PSPN) 
 

 

Prednosti Slabosti 

- številčnost NVO (preko 850), rast števila NVO 

- dobra zastopanost tradicionalnih področij 
delovanja NVO (šport, kultura, humanitarne 
dejavnosti, gasilstvo, lovstvo,..) 

- obstoj deleža NVO s potencialom rasti  

 

- prostovoljstvo in solidarnost kot temeljni vrednoti, 
pripravljenost sodelovati 

- entuziazem posameznikov 

 

- izkušnje in dobre prakse posameznih NVO so 
dokaz, da se da uspeti 

- povezovanje v zveze društev in mreže povečuje 
moč in dostop do informacij, usposobljenosti 

- čezmejno povezovanje 

- pridobljene prve izkušnje z izvajanjem evropskih 
projektov 

 

- relativno dobra usposobljenost članov na 
vsebinskih področjih delovanja 

 

 

- neposredni stik s prebivalci/uporabniki in 
poznavanje lokalnih potreb,  

- neposredni vpliv NVO na višanje kakovosti življenja 
prebivalcev,  

 

 

- možnost vplivanja na lokalne dogodke, dobra 
obveščenost o dogajanjih v manjših krajih,  

- dobra prepoznavnost v manjših sredinah 

 

- podpora lokalnih skupnosti (financiranje, prostori) 

- vzpostavljanje podpore NVO v regiji (stičišče 
Korociv, vsebinske mreže) 

 

- “sive lise” - pomanjkanje NVO na nekaterih 
področjih (duševno zdravje, “svinčeni veterani”, 
socialno podjetništvo, ipd.), pretežno tradicionalna 
struktura sektorja oz. dejavnosti 

- priložnosti za razvoj NVO neprepoznane 

 

- pomanjkanje aktivnih članov oz. prostovoljcev med 
mladimi in srednjo generacijo  

- obremenjenost vodilnih kadrov, pomanjkanje 
znanj za vodenje in poslovanje NVO 

 

- pomanjkljivo poznavanje dela drugih NVO v lokalni 
skupnosti oz. regiji, premalo sodelovanja in 
razširjanja dobrih praks iz lokalnega okolja, kultura 
sodelovanja premalo razvita,  

- pomanjkanje znanj za prijavo na javne razpise, 
vodenje projektov, vodenje NVO, finančno 
poslovanje,  delo z računalnikom, civilni dialog 

- visoki stroški za usposabljanje kadrov za 
pridobivanje licenc, oddaljenost ponudbe 

 

- šibka finančna sposobnost večine NVO, visok delež 
društev z nizkimi prihodki, padanje prihodkov 

- nizka stopnja profesionalizacije NVO sektorja, 
upadanje števila zaposlenih v društvih (2008, 2010) 

- medsebojno tekmovanje med NVO za pridobivanje 
sredstev tako na lokalni kot nacionalni ravni, 
neenaki pogoji za pridobivanje finančnih sredstev 
med lokalnimi skupnostmi v regiji 

- šibka trajnost projektov  

- slaba prepoznavnost večine NVO izven lokalnega 
okolja 

- nejasnost struktur in vlog med nevladnim 
sektorjem, lokalno skupnostjo in javnim sektorjem  

- neorganiziranost in slaba vključenost nevladnega 
sektorja pri pripravi razvojnih dokumentov na 
regionalni ravni in vodenju civilnega dialoga na 
lokalni/regionalni ravni 

- pomanjkanje kvalitetnih in pravočasnih informacij 
o možnostih financiranja,  spremembah 
zakonodaje, ipd. 
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- pomanjkanje koordinacije med NVO v regiji 

Priložnosti Nevarnosti 

- podpora države razvoju nevladnega sektorja na 
lokalni/regionani ravni 

- krepitev delovanje stičišča kot osrednje podpore 
nevladnemu sektorju v regiji (informacije, 
svetovanje, tehnična podpora, skupni projekti) 

- vzpostavitev koordinacije med NVO (horizontalno, 
po področjih) 

- usposabljanje za aktivno in uspešno pridobivanje 
virov financiranja za izvajanje projektov in redne 
dejavnosti 

- oblikovanje ustreznejših meril za dodeljevanje 
sredstev NVO s strani lokalnih skupnosti v regiji 

- razvoj prostovoljstva med mladimi, omogočiti 
mladim pridobivanje izkušenj v NVO kot 
pomembnem delu karierne poti 

- sodelovanje z lokalnimi skupnosti in javnim 
sektorjem za prepoznavanje potreb in razvoj novih 
programov in storitev, ki jih lahko izvajajo NVO 

- sodelovanje z gospodarstvom in razvoj družbene 
odgovornosti 

- mreženje NVO z namenom krepitve NVO, prenosa 
dobrih praks in inovativnosti ter krepitve civilnega 
dialoga 

- promocija vloge NVO na vseh ključnih področjih 
(širša javnost, lokalne skupnosti, gospodarstvo, 
mediji) 

- vključevanje NVO v procese razvojnega 
načrtovanja na regionalni in lokalni ravni  

- krepitev čezmejnega in mednarodnega 
sodelovanja 

- poglabljanje finančno-gospodarske krize znižuje 
sredstva za podporo NVO 

 

- neustrezno prepoznavanje vloge in potenciala 
NVO v okolju 

 

- ni trajnejše pomoči pri razvoju podpornega okolja 
za NVO  

 

Iz analize lahko opredelimo nekaj ključnih področij problemov, na katera je smiselno osredotočiti prihodnje 
delovanje. 

Šibkost nevladnega sektorja  

Osnovni problem je ekonomska šibkost večine nevladnih organizacij v regiji.  Nizki prihodki kažejo trend 
padanja, zaposlovanje v nevladnem sektorju je minimalno. Usposobljenost za bolj prodoren dostop do 
finančnih sredstev je pomanjkljiva, trajnost projektov je šibka. Nevladni sektor je razpršen, poznavanja in 
sodelovanja je premalo. Krepitev nevladnih organizacij in njihove ambicioznosti z zagotavljanjem znanj, 
informacij in dostopa do sredstev ter povezovanje je ključno področje delovanja v prihodnosti. 

 

Prepoznavnost vloge NVO v širšem okolju je majhna 

Čeprav je nevladni sektor v Koroški regiji številčen, nekatere organizacije z dolgoletno društveno tradicijo so 
tudi dobro poznane vsaj v lokalnih okoljih (športna društva, kulturna društva, gasilci, ribiči, lovci, društva na 
področju zdravja, invalidske in humanitarne organizacije ipd.), pa je sektor v celoti razpršen in širši javnosti 
ter glavnim deležnikom premalo poznan, še posebej z vidika potenciala in prispevka, ki ga ima v družbi. 
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Prepoznavnost NVO je potrebno okrepiti na področju sodelovanja z javnim sektorjem, gospodarstvom, 
mediji in širšo javnostjo. 

Nizka stopnja vključenosti NVO v procese odločanja na lokalni in regionalni ravni  

Vplivanje NVO na predpise in politike ter sodelovanje pri odločanju na lokalni ravni je premalo razvito, 
razpršenost je velika, znanj za vodenje civilnega dialoga pa je malo. Poskusi vplivanja potekajo neformalno, 
največkrat preko vplivnih in zainteresiranih posameznikov, ne pa kot del usklajenih pobud večih NVO.  

NVO do sedaj niso bile dovolj aktivno vključene v procese razvojnega načrtovanja na lokalni oz. regionalni 
ravni. Pri pripravi regionalnega programa za obdobje 2007-2013 nevladni sektor ni bil ustrezno organiziran, 
da bi uspel prepoznati ključne potrebe in se aktivno vključevati v posamezne delovne skupine za pripravo 
programa. Tako se NVO v razvojnem programu prepoznajo zgolj posredno in v manjši meri, saj v času 
priprave ni bilo prepoznanih in pripravljenih skupnih razvojnih projektov.  

Priprava regionalnega razvojnega programa za obdobje 2014-2020 ter sodelovanje pri oblikovanju drugih 
politik in programov je področje, kjer je smiselno vlogo in prispevek NVO okrepiti.  

Gospodarska kriza, visoka stopnja brezposelnosti in siceršnji gospodarsko-socialni položaj razkriva nove 
potrebe in hkrati priložnosti za razvoj, kjer se lahko aktivno vključijo tudi NVO (npr. socialno podjetništvo, 
storitve za javni sektor, ozaveščanje prebivalstva, prostovoljstvo).  

 

Nezadostno razvito podporno okolje za krepitev NVO  

Podporno okolje za NVO v regiji se šele vzpostavlja in v tem trenutku še zaostaja za večino drugih regij. 
Regionalno stičišče nevladnih organizacij Korociv.si je prvi korak s finančno podporo na nacionalni ravni, ki 
ima priložnost v sodelovanju z NVO z drugimi deležniki postati osrednja podporna organizacija za NVO v 
regiji.  
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IV. VIZIJA IN CILJI  
 

Vizija nevladnega sektorja v Koroški regiji 2020: 

 

 

Nevladne organizacije v Koroški regiji so  

aktiven, prepoznaven in enakovreden partner v družbi. 

   

S krepitvijo lastnih zmogljivosti in povezovanjem  

NVO povečujejo kakovost življenja prebivalcev v regiji. 

 

 

 

Splošni cilji strategije: 

Glede na stanje NVO sektorja in ugotovljene ključne probleme ter priložnosti želimo s strategijo do leta 2020 
doseči dve ključni spremembi in sicer: 

 

1. Povečati usposobljenost in ekonomski položaj NVO v Koroški regiji.  

S tem ciljem želimo povečati znanja in sposobnosti NVO ter jih bolje organizirati, da bi uspešneje 
zagotavljale finančna sredstva za svoje delovanje in razvoj novih storitev ter tako omogočale rast in tudi 
zaposlovanje v sektorju.   

Uspešnost doseganja cilja bomo merili z naslednjimi kazalniki: 

Kazalnik Izhodiščno 
stanje  

Ciljno stanje 
2016 

Ciljno stanje 
2020 

Vir preverjanja 

Št. zaposlenih v NVO sektorju 30 (2010) vsaj 50 vsaj 70 AJPES 

Povprečna višina prihodka na društvo v 
regiji v primerjavi s povprečjem Slovenije 
(SI=100) 

48 

(SI=100) 

60 

(SI=100) 

70 

(SI=100) 

AJPES – vhodni 
podatki, lastni 
izračun 

* Izhodiščno stanje AJPES 2010 (podatek ne vključuje zaposlenih v zasebnih zavodih) 

 

2. Okrepiti vlogo in prepoznavnost nevladnega sektorja na lokalni in regionalni ravni. 

S tem ciljem želimo doseči aktivno sodelovanje NVO pri sprejemanju odločitev na lokalni oz. regionalni ravni 
in vzpostaviti civilni dialog na vseh ravneh, kjer so NVO aktivne in kjer lahko vplivajo na kakovost življenja 
prebivalcev v Koroški regiji. Krepitev vloge NVO želimo doseči tudi s povečanjem ozaveščenosti širšega 
prebivalstva, medijev, gospodarstva in javnega sektorja o pomenu NVO v družbi in z odkrivanjem 
potencialov za partnersko sodelovanje. 

Uspešnost doseganja cilja bomo merili z naslednjimi kazalniki: 
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Kazalnik Izhodiščno 
stanje 2011 

Ciljno stanje 
2016 

Ciljno stanje 
2020 

Vir preverjanja 

Št. sprejetih pobud za spremembo 
predpisov na lokalni/regionalni ravni 

0 3 5 Občine, stičišče 
NVO 

Št. skupnih regionalnih projektov 
sodelovanja NVO in deležnikov 

0 4 8 NVO 

 

Zastavljena cilja bomo dosegli z usmerjanjem virov na štiri glavna področja delovanja oz. prioritetne naloge:  

- Razvoj zmogljivosti in Razvoj podpornega okolja za NVO, ki sta pretežno namenjeni krepitvi 
nevladnih organizacij, in  

- Razvoj civilnega dialoga in Krepitev prepoznavnosti pa so področja namenjena uveljavljanju 
poslanstva in vloge nevladnega sektorja v lokalnem okolju in širši družbi. 
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V. PRIORITETNE USMERITVE IN UKREPI 
 

V tem poglavju so podrobneje predstavljeni cilji po posameznih prednostnih usmeritvah, v ukrepih pa so 
navedene konkretne aktivnosti, s katerimi bodo cilji doseženi. 

Kot osnovna načela in politike pri izvajanju strategije in posameznih ukrepov se smiselno upoštevajo:  
trajnostni razvoj, enake možnosti, enakost spolov, socialna vključenost. Izvajanje strategije temelji na 
partnerskem pristopu in transparetnosti delovanja. 

 

5.1 Prioritetna usmeritev: TRAJNOSTNI RAZVOJ ZMOGLJIVOSTI NVO 
 

Specifični cilji: 

1. Povečati usposobljenost NVO na področju upravljanja, vsebinskega delovanja ter razvoja storitev.  

2. Okrepiti človeške vire NVO z aktiviranjem obstoječih članov in vključevanjem novih prostovoljcev.  

3. Izboljšati kakovost delovanja NVO in spodbuditi interesno povezovanje NVO. 

4. Spodbuditi razvoj novih storitev in programov za krepitev zaposlovanja v NVO sektorju.  

 

Kazalnik Izhodiščno 
stanje 2011 

Ciljno stanje 
2016 

Ciljno stanje 
2020 

Vir preverjanja 

Št. udeležencev usposabljanj  0  500 900 NVO, stičišče 

Št. prostovoljskih organizacij 6 150 300 AJPES 

Št. NVO s pridobljenim standardom NVO 0 3 10 CNVOS; IQS 

Št. društev v javnem interesu 138 160 200 Davčni urad 

Št. skupnih projektov NVO 0 5 5 NVO 

 

Utemeljitev: 

NVO Koroške regije so v primerjavi z drugimi slovenskimi regijami precej šibke, ustvarjeni prihodki večine 
NVO so nizki, zaposlovanje v sektorju je minimalno. Število prostovoljcev in aktivnih članov se v zadnjih letih 
zmanjšuje, težave pa se kažejo tudi na področju prenosa vodilnih funkcij na mlajše generacije, kar predvsem 
velja za društva in zveze društev. Najpogostje izražene so potrebe po znanjih za bolj uspešno pridobivanje 
finančnih sredstev za delovanje in nove projekte, vodenje in upravljanje NVO.  

Nevladni sektor je lokalno in regionalno slabše povezan, med seboj se NVO ne poznajo dovolj, pripravljenost 
za sodelovanje sicer obstaja, manjka pa načrtnosti, vztrajnosti in ustreznega, ambicioznega pristopa ter 
vodenja. Pomanjkanje sodelovanja na širši, slovenski oz. mednarodni ravni zmanjšuje pretok dobrih praks v 
regijo.  

Potenciali za razvoj novih dejavnosti in storitev nevladnih organizacij in s tem povezanimi možnostmi za 
zaposlovanje v sektorju niso dovolj prepoznani, sektor je v veliki meri aktiven na tradicionalnih področjih 
dejavnosti. 

 

Ukrepi: 

Razvoj zmogljivosti NVO bomo dosegali z aktivnostmi v okviru medsebojno povezanih ukrepov:  
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5.1.1 Znanje za NVO 

 

Namen ukrepa je omogočiti dostop do usposabljanj in izobraževanj ter povečati znanja in usposobljenost 
NVO. Ukrep vključuje aktivnosti, kot so izobraževanja, delavnice, seminarji, (mednarodne) izmenjave, 
konference in dogodki za prenos dobrih praks v regijo. Prednostna področja nadgradnje usposobljenosti so: 

- Projektno vodenje in financiranje: prepoznavanje projektnih idej, zasnova projektov, pridobivanje virov 
financiranja, izvajanje in spremljanje projektov. 

- Vodenje: strateški vidiki razvoja NVO, finance in računovodstvo, upravljanje NVO, mentorstvo, 
motiviranje, delo z ljudmi, … 

- Računalniška znanja in spretnosti: Uporaba IKT za povečanje učinkovitosti in prepoznavnosti NVO   

- Vsebinsko izvajanje aktivnosti in razvoj novih programov: pridobivanje licenc, potrdil o usposobljenosti za 
vsebinska področja dejavnosti NVO, razvoj veščin za prepoznavanje priložnosti v okolju, socialno 
podjetništvo, izmenjave, promocija prostovoljstva, mobilnost, ipd. 

- Komuniciranje z javnostmi: mediji, promocija NVO, uporaba socialnih omrežij, organiziranje kampanj, 
ipd. 

Ciljna skupina: nevladne organizacije v regiji 

 

5.1.2 Prostovoljci za NVO 

Namen ukrepa je pri različnih ciljnih skupinah, zlasti pri mladih in srednji generaciji, brezposelnih osebah, ter 
starejših, spodbuditi zanimanje in vključevanje v prostovoljske dejavnosti ter postopoma povečati število 
prostovoljcev/aktivnih članov NVO. Ukrep vključuje: 

- usposobitev mentorjev oz. organizatorjev prostovoljskega dela, ki predstavljajo povezavo med NVO in 
prostovoljcem v regiji 

- razvoj programov prostovoljskega dela v NVO in promocijo prostovoljstva z organizacijo dogodkov in 
akcij v sodelovanju drugimi deležniki v regiji (šole, javne institucije, gospodarstvo, lokalne skupnosti, 
mediji) 

- informiranje potencialnih prostovoljcev o možnostih vključitve v prostovoljsko delo v regiji in širše, na 
slovenski in mednarodni ravni 

- vključevanje v projekte in iniciative na področju razvoja prostovoljstva na nacionalni/mednarodni ravni. 

Ciljne skupine: nevladne organizacije, prostovoljci, potencialni prostovoljci 

 

5.1.3 Organiziranost in povezovanje NVO 

 

Namen ukrepa je spodbujati ambicioznost, izboljševati organiziranost in kakovost delovanja posamezne 
NVO s potenciali rasti ter zmanjševati razpršenost NVO z interesnim povezovanjem.  

Motivi za povezovanje in sodelovanje so povečanje kapacitet in sposobnosti za opravljanje dejavnosti, 
dostop do finančnih sredstev, povečanje prepoznavnosti, vodenje civilnega dialoga na lokalni/regionalni 
ravni, prenos dobrih praks iz drugih okolij, razvoj novih programov in storitev…. Povezovanje oz. mreženje 
torej ni cilj sam po sebi, temveč ga razumemo kot pot do zastavljenih ciljev in rezultatov. 

Ukrep vključuje: 

- aktivnosti za izboljšanje organizacijskih sposobnosti in kakovosti delovanja NVO (npr. uvajanje 
standarda kakovosti NVO, pridobivanje statusa društva v javnem interesu, prostovoljske organizacije) 
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- spodbujanje strateškega razvoja in povezovanja NVO v regiji (lokalno, regionalno, nacionalno, 
vsebinsko, vključevanje v nacionalne in mednarodne mreže, z organiziranjem priložnosti za srečevanje 
NVO, predstavljanje dejavnosti, prenos praks in zasnovo skupnih dejavnosti). Posebno pozornost je 
potrebno nameniti tudi organiziranju na interesnih področjih, kjer so v regiji bile prepoznane potrebe 
(npr. duševno zdravje, problem svinca v Zg. Mežiški dolini, ipd.) 

- spodbujanje čezmejnega povezovanja s sosednjo Avstrijo. 

Ciljne skupine: nevladne organizacije 

 

5.1.4 Nove storitve in programi 

 

Namen ukrepa je spodbuditi razvoj novih storitev in programov NVO, še posebej tistih, ki odgovarjajo na 
konkrente potrebe v regiji in imajo potencial zaposlovanja v nevladnem sektorju (npr. socialno varstvene 
storitve, usposabljanje in izobraževanje, šport, zdravje, …).  

Ukrep vključuje aktivnosti za prepoznavanja potreb, prenos dobrih praks iz drugih okolij, zasnove pilotnih 
programov in izvedbe, zagotavljanje sistemskih rešitev na lokalni/regionalni ravni. Za realizacijo in 
zagotavljanje trajnosti je odločilnega pomena sodelovanje z javnim sektorjem in gospodarstvom.  

Prednostna področja so socialna ekonomija in socialno podjetništvo, vseživljenjsko učenje, prenos javnih 
storitev na nevladni sektor.  

Ciljne skupine: NVO, prebivalstvo, javni sektor in gospodarstvo 

 

5.2 Prioritetna usmeritev: SPODBUJANJE CIVILNEGA DIALOGA IN ZAGOVORNIŠTVA 
 

Specifični cilji: 

1. Povečati udeležbo NVO pri sprejemanju politik in predpisov na lokalni/regionalni ravni 

2. Spodbujati zagovorništvo za ranljive ciljne skupine 

 

Kazalnik Izhodiščno 
stanje 2011 

Ciljno stanje 
2016 

Ciljno stanje 
2020 

Vir preverjanja 

Št. vloženih pobud za spremembo 
predpisov na lokalni (regionalni) ravni 

0 5 15 Občine, stičišče 
NVO 

 

Utemeljitev: 

Čeprav NVO v svojih lokalnih okoljih običajno dobro poznajo potrebe na vsebinskem področju dela, pa je 
zastopanje stališč in interesov članov in sodelovanje pri oblikovanju politik in predpisov ter odločanju na 
lokalni ravni še premalo razvito. Poskusi vplivanja so večinoma neformalizirani, največkrat preko vplivnih in 
zainteresiranih posameznikov, ne pa kot del usklajenih pobud NVO. Na drugi strani pa se tudi lokalne 
skupnosti pri pripravi predpisov ne posvetujejo dovolj z NVO. 

NVO do sedaj tudi niso bile aktivno vključene v procese razvojnega načrtovanja na lokalni oz. regionalni 
ravni. Pri pripravi regionalnega programa za obdobje 2007-2013 nevladni sektor ni bil dovolj organiziran, da 
bi uspel prepoznati ključne potrebe in se aktivno vključevati v posamezne delovne skupine za pripravo 
programa. Tako se NVO v razvojnem programu prepoznajo zgolj posredno in v manjši meri, saj v času 
priprave ni bilo prepoznanih in pripravljenih skupnih razvojnih projektov. 
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Ukrep: 

5.2.1 Civilni dialog in zagovorništvo 

  

Namen ukrepa je povečati vlogo NVO pri uveljavljanju stališč interesnih skupin, ki jih predstavljaj, pri 
sprejemanju politik, programov in predpisov na lokalni in regionalni ravni. Ukrep vključuje: 

- organiziranje nevladnih organizacij za vključevanje v odbore, komisije, svete na lokalni in regionalni 
ravni 

- usposabljanje NVO za vodenje civilnega dialoga in ozaveščanje deležnikov na lokalni/regionalni ravni, 
da bodo pozivali NVO k sodelovanju pri pripravi politik, programov in predpisov kot del ustaljene prakse 

- vključevanje v pripravo pobud za spremembo predpisov na vsebinskih področjih na nacionalni ravni  

- izvajanje zagovorništva  

- uveljavljanje Zakona o prostovoljstvu in podzakonskih aktov na lokalni ravni (sofinanciranje). 

Ena izmed osnovnih nalog bo organiziranje NVO za aktivno vključevanje pripravo regionalnega razvojnega 
programa 2014-2020 ter vključitve predstavnikov NVO v sestavo regijskih svetov.  

Ciljna skupina: nevladne organizacije, nosilci politik, pripravljalci predpisov na lokalni/regionalni ravni, 
uporabniki storitev 

 

5.3 Prioritetna usmeritev: KREPITEV PREPOZNAVNOSTI VLOGE NVO V REGIJI 
 

 Specifični cilji: 

1. Povečati ozaveščenost javnosti in prisotnost NVO v medijih 

2. Povečati prostor za sodelovanje NVO z gospodarstvom in lokalnimi skupnostmi  

 

Kazalnik Izhodiščno 
stanje 2011 

Ciljno stanje 
2016 

Ciljno stanje 
2020 

Vir preverjanja 

Št. promocijskih dogodkov 0 5 10 NVO 

Št. skupnih akcij z gospodarstvom, 
mediji in lokalnimi skupnostmi 

0 5 10 NVO 

 

Utemeljitev: 

V raziskave sodelujoče nevladne organizacije ocenjujejo, da so preko dejavnosti dobro poznane v lokalnih 
okoljih. Kljub vsemu pa ugotavljajo, da imajo slabo razvita orodja in znanja komuniciranja ter majhne 
finančne možnosti za bolj načrtno in skupno promocijo prispevka in vloge NVO v družbi, še posebej na 
področju izboljševanja kakovosti življenja prebivalcev v regiji (npr. zdravje, zaščita in varovanje, šport, 
kultura, izobraževanje).  

Priložnosti za sodelovanje z nevladnim sektorjem so slabše prepoznane tako v gospodarstvu kot v javnem 
sektorju, pa tudi pri samih NVO. 
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Ukrepi: 

5.3.1 Promocija NVO 

 

Namen ukrepa je povečati komuniciranje NVO z javnostmi in omogočiti več prostora za predstavljanje 
dejavnosti NVO v lokalnih okoljih.  Ukrep vključuje: 

- nadgradnjo spletne strani (www.KOROCIV.SI) s koristnimi informacijami o dogodkih in aktivnostih NVO v 
regiji, vzpostavitev povezav do spletnih strani društev, portalov 

- postavitev spletnih strani posameznih NVO, vključevanje v socialna omrežja (Facebook, Twitter,…)  

- usklajevanje aktivnosti in dogodkov med NVO ter organizacija skupnih dogodkov za predstavitev NVO 
po področjih delovanja (festivali, forumi, borze NVO, regijska srečanja športnih društev, turističnih 
društev, ipd.) 

- redno pojavljanje v medijih (npr. NVO informativni kotiček na radiu, v lokalnih glasilih in glasilih lokalnih 
skupnostih, portalih z regionalnimi vsebinami) 

Ciljna skupina:  nevladne organizacije, širša javnost 

 

5.3.2 Krepitev sodelovanja z gospodarstvom, mediji in lokalnimi skupnostmi (javnim sektorjem) 

 

Namen ukrepa je povečati prepoznavnost NVO kot potencialnega partnerja za skupne aktivnosti v medijih, 
lokalnih skupnostih, javnem sektorju in gospodarstvu .  

Ukrep vključuje: 

- izmenjava in sodelovanje med NVO, javnim sektorjem in gospodarstvom (storitve, oprema, kadri, 
znanje) 

- razvoj korporativnega prostovoljstva, 

- organizacijo skupnih promocijskih kampanj za podporo aktivnostim NVO na področju zagotavljanja 
kakovosti življenja prebivalcev v regiji, ipd. 

Ciljna skupina: nevladne organizacije, mediji, gospodarstvo, lokalne skupnosti, javni sektor 

 

5.4 Prioritetna usmeritev: RAZVOJ PODPORNEGA OKOLJA ZA NVO 
 

Specifični cilji: 

1. Okrepiti in razviti regionalno stičišče NVO kot osrednje informativno, svetovalno in koordinacijsko 
platformo nevladnega sektorja v Koroški regiji  

2. Zagotoviti trajnost delovanja. 

 

Kazalnik Izhodiščno 
stanje 2011 

Ciljno stanje 
2016 

Ciljno stanje 
2020 

Vir preverjanja 

Št. neposredno podprtih NVO  0 vsaj 80 Vsaj 100 stičišče 

Št. novih storitev za NVO 0 2 4 stičišče 
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Utemeljitev: 

Podporno okolje za NVO se je načrtno začelo vzpostavljati v začetku 2011 na projektni osnovi. Iz analize in 
delavnic z NVO je bila prepoznana vrsta potreb po storitvah in pomoči, ki naj bi jo zagotavljala skupna 
podporna organizacija. Glede na ugotovljeno zaostajanje nevladnega sektorja za drugimi regijami in hkrati 
tudi zaostajanjem razvoja podpornega okolja je le-to obravnavamo kot prioritetno področje dejavnosti tudi 
z vidika realizacije zastavljene strategije. 

Ukrepi te prednostne usmeritve se osredotočajo na skupne potrebe NVO v regiji.  

 

Ukrepi: 

5.4.1 Koordinacija NVO 

 

Namen ukrepa je vzpostaviti osnovno organizacijsko platformo, ki bo omogočala učinkovit pretok informacij 
med NVO in različnimi deležniki v regiji in širše (lokalne skupnosti, javni zavodi, razvojne agencije, 
gospodarstvo).  

Poleg že oblikovanega Strateškega sveta, kjer so predstavniki NVO iz posameznih občin, je smiselno 
oblikovati še delovne skupine po ključnih področjih delovanja NVO.  Stičišče NVO zagotavlja informacijsko in 
administrativno podporo ter prevzema skupno dogovorjene naloge koordinacije. Oblikovane skupine hkrati 
tudi strateško usmerjajo delovanje stičišča. 

S tem želimo izboljšati medsebojno informiranost NVO o delovanju na posameznih področjih in v 
posameznih okoljih v regiji, olajšati prepoznavanje priložnosti za sodelovanje in oblikovanje projektnih idej 
ter omogočiti bolj aktivno sodelovanje NVO pri razvojnih aktivnostih v regiji.  

V okviru tega ukrepa se vsako leto organizira vsaj en večji dogodek s področja tematike NVO sektorja.  

 

5.4.2 Informiranje, svetovanje, usposabljanje za NVO 

 

Namen ukrepa je na podlagi prepoznanih skupnih potreb zagotavljati storitve za NVO na treh osnovnih 
področjih. 

Obveščanje in informiranje: ukrep zajema pravočasno in uporabnikom prijazno zagotavljanje informacij o 
potencialnih virih financiranja, spremembah zakonodaje, priložnostih za sodelovanje, informacije o 
dejavnostih NVO v regiji, idr. preko osrednje spletne strani NVO (stičišče), e-glasila za NVO Koroške regije, 
neposrednega obveščanja, ipd. 

Svetovanje: ukrep zajema vzpostavitev mreže strokovnih sodelavcev, ki bodo zagotavljali svetovanje na 
ključnih področjih, kot so pravo, finance in računovodstvo, priprava projektov in projektno vodenje, 
zagovorništvo, idr. 

Usposabljanje: Ukrep vključuje organizacijo usposabljanj na področjih, kjer so prepoznane skupne potrebe za 
celoten nevladni sektor (npr. civilni dialog, projektno vodenje, računovodstvo, sprememba zakonodaje, 
zbiranje sredstev, ipd.).  

 5.4.3 Skupni razvoj in zagotavljanje trajnosti podpornega okolja za NVO 

 

Namen ukrepa je skupaj z NVO razvijati dodatne storitve in programe za NVO glede na prepoznane potrebe 
sektorja.  
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Med osnovnimi pobudami NVO so: razvoj skupnih servisov – računovodstvo za NVO, vzpostavljanje 
mehanizmov za pomoč NVO pri zagotavljanju likvidnostnih sredstev za izvajanje dejavnosti in projektov, 
inkubator za nevladne organizacije, zagotavljanje prostorskih možnosti za delovanje NVO, skupne 
promocijske in medijske aktivnosti, razvoj skupnega medija za NVO, ipd. 

Ukrep vključuje tudi aktivnosti za zagotavljanje trajnosti ponudbe storitev podpornega okolja in njegovo 
regionalno pokritost oz. prisotnost v vseh treh dolinah preko delujočih pisarn stičišča. Med prioritetnimi 
kratkoročnimi nalogami je uspešna izvedba projekta Korociv.si in pridobitev podpore za nadaljevanje 
aktivnosti v regiji z naslednjim razpisom, vzporedno pa poiskati trajnejše rešitve. 
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VI. OKVIRNI AKCIJSKI NAČRT 
 

5.1 Aktivnosti za dokončanje strategije NVO 
 

Aktivnost Časovni okvir Nosilec 

1. Imenovanje strateškega sveta September 2011 Korociv.si 

2. Izvedba delavnic za pripravo strategije Oktober 2011 Korociv.si  
Strateški svet, zunanji izvajalec  

3. Priprava osnutka dokumenta Oktober 2011 Korociv.si, zunanji izvajalec 

4. Obravnava osnutka – strateški svet November 2011 Korociv.si,  
Strateški svet, zunanji izvajalec 

5. Objava osnutka, zbiranje predlogov in pripomb December 2011 Korociv.si 

6. Priprava končne različice dokumenta December 2011 – Januar 
2012 

Korociv.si, zunanji izvajalec 

7. Javna predstavitev in sprejem strategije Februar 2012 Korociv.si 

 

5.2 Okvirni akcijski načrt izvajanja strategije po prednostnih nalogah  
 

Strategija razvoja in krepitve nevladnega sektorja v Koroški regiji je bila zasnovana kot prvi poskus pregleda 
stanja ter priložnosti in možnosti za nadaljnji razvoj.  

Strategija za realizacijo nima vnaprej zagotovljenih finančnih sredstev, zato je pri spremljanju potrebno 
upoštevati omejitve z vidika časovne realizacije in doseganja načrtovanih kazalnikov. Kljub vsemu pa so s 
projektom regionalnega stičišča NVO vzpostavljene osnove kapacitete, s katerimi je mogoče zastaviti prve 
korake na poti k realizaciji. Okvirni akcijski načrt tako v veliki meri sloni na prioritetnih nalogah, ki jih kot 
nosilec lahko skupaj z NVO izvede regionalno stičišče nevladnih organizacij. 

V preglednicah so zastavljeni osnovni koraki, akcijski načrt se sprotno dopolnjuje letno oz. na dve leti. 

 

Prednostna usmeritev: Razvoj zmogljivosti NVO  
 
Aktivnosti Časovni okvir Nosilec Potencialni viri 

financiranja 
Identifikacija virov financiranja in potencialnih 
projektnih idej med NVO 

Jan – Jun 2012 
 

Regionalno 
stičišče NVO 
Strateški svet 

Javni razpisi in programi 
(ESS, Norveški 
mehanizem, Program 
vseživljenjskega učenja, 
Progress, Čezmejno 
sodelovanje, Mladi, …) 

Priprava projektov s podporo stičišča 2012 Zainteresirane 
NVO 

 

Projektne ideje/aktivnosti: 

Usposabljanje vodij projektov, vodij društev 
Usposabljanje prostovoljcev, razvoj prostovoljstva in ozračja za mlade aktivne prostovoljce 
Ukrepi Zavoda za zaposlovanje za zaposlovanje v NVO 
Socialno podjetništvo (varna prehrana, socialne storitve, ponovna uporaba…) 
 
Ključni projekti    

    

 

Prednostna usmeritev: Spodbujanje civilnega dialoga  
 
Aktivnosti Časovni okvir Nosilec Potencialni viri 

financiranja 
1. Organiziranje NVO za aktivno sodelovanje pri Januar – Junij Regionalno / 
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pripravi regionalnega razvojnega programa in za 
sodelovanje v regijskem svetu 

2012 stičišče NVO 

2. Sprejemanje iniciativ za oblikovanje pobud za 
spremembo predpisov na lokalni ravni 

Stalna naloga Regionalno 
stičišče NVO 

/ 

3. Oblikovanje pobude za poenotenje kriterijev 
sofinanciranja NVO v občinah Koroške regije 

2012 Regionalno 
stičišče NVO 

/ 

Projektne ideje/aktivnosti: 

- priznavanje organizacijskih enot društev v občinah 
 

 

Prednostna usmeritev: Krepitev prepoznavnosti NVO  
 
Aktivnosti Časovni okvir Nosilec Potencialni viri 

financiranja 
1. Vsebinska nadgradnja spletne strani Korociv.si kot 
osredenjega informacijskega orodja 

2012 Regionalno 
stičišče NVO 

ESS – tekoči 
projekt 

2. Identifikacija projektov sodelovanja z gospodarstvom, 
mediji in javnim sektorjem 

2012 Regionalno 
stičišče NVO 

ESS – tekoči 
projekt 

Projektne ideje: 

Razvoj klime donatorstva 
Prostor za NVO v medijih 
 
 
 
Kjučni projekti    

    

 

 

Prednostna usmeritev: Razvoj podpornega okolja za NVO  
 
Aktivnosti Časovni okvir Nosilec Potencialni viri 

financiranja 
1. Izvedba projekta KOROCIV.SI 2012 Zveza 

športnih 
društev 
Ravne na 
Koroškem 

ESS 

2. Vzpostavitev strukture NVO in redne koordinacije – 
oblikovanje delovnih skupin 

2012 Regionalno 
stičišče NVO 

 

3. Priprava projekta za zagotovitev nadaljnje podpore 
regionalnim stičiščem po letu 2012 

2012 Regionalno 
stičišče NVO 

ESS 

4. Identifikacija projektov za razvoj storitev NVO 2012-2013 Regionalno 
stičišče NVO 

 

Projektne ideje/aktivnosti: 

- portal NVO 
- inkubator NVO 
- razvoj skupnih servisov: računovodstvo, skupni prostori 
- srečanja NVO – aktualne teme, vsebinska področja,  
 
Ključni projekti    
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VII. Priloga – statistični podatki 
 

Skupni prirast prebivalstva, statistične regije, Slovenija, letno 

  
Skupni prirast 

2006 2007 2008 2009 2010 

SLOVENIJA 7019 15489 22093 14614 3213 

Pomurska -345 -315 -884 -661 -380 

Podravska 270 1762 1176 1252 -207 

Koroška -82 3 -228 -81 -320 

Savinjska 1065 2458 1870 528 -298 

Zasavska -149 -10 0 -201 -492 

Spodnjeposavska 166 207 218 79 -42 

Jugovzhodna Slovenija 621 1044 1647 902 388 

Osrednjeslovenska 3787 6111 13479 9342 3583 

Gorenjska 752 1206 1730 916 527 

Notranjsko-kraška 225 530 458 453 64 

Goriška 43 931 205 21 49 

Obalno-kraška 666 1562 2422 2064 341 

Vir: Statistični urad Republike Slovenije. 

 

Stopnja brezposelnosti, statistične regije, Slovenija 

 December 2009 December 2010 Avgust 2011 

Regija 
Delovno 
aktivno 
prebival.  

Registrir. 
brezposel. 
osebe 

St. reg. 
brezposel. 

Delovno 
aktivno 
prebival.  

Registrir. 
brezposel. 
Osebe 

St. reg. 
brezposel. 

Delovno 
aktivno 
prebival.  

Registrir. 
brezposel.
osebe 

St. reg. 
brezposel. 

SLOVENIJA 844.655 96.672 10,3 818.975 110.021 11,8 823.037 106.996 11,5 

Pomurska 43.449 11.137 20,4 42.985 10.362 19,4 44.177 8.985 16,9 

Podravska 126.657 19.227 13,2 122.562 20.262 14,2 122.763 20.052 14,0 

Koroška 28.809 4.011 12,2 27.560 4.655 14,4 28.051 4.073 12,7 

Savinjska 108.563 13.817 11,3 104.424 15.718 13,1 105.667 14.785 12,3 

Zasavska 17.472 2.375 12,0 16.892 2.449 12,7 16.814 2.548 13,2 

Spodnje-
posavka 29.017 3.846 11,7 27.932 4.403 13,6 28.339 4.237 13,0 

JV 
Slovenija 

60.336 6.426 9,6 58.735 7.269 11,0 58.673 7.815 11,8 

Osrednje-
slovenska 227.045 18.695 7,6 220.475 23.653 9,7 220.977 23.858 9,7 

Gorenjska 83.922 6.865 7,6 81.641 8.269 9,2 82.262 7.545 8,4 

Notranjsko-
kraška 22.900 1.936 7,8 22.154 2.396 9,8 22.143 2.399 9,8 

Goriška 48.959 4.242 8,0 47.442 5.142 9,8 47.094 5.122 9,8 

Obalno-
kraška 

47.526 3.814 7,4 46.173 4.603 9,1 46.077 4.643 9,2 

Vir: Statistični urad Republike Slovenije 
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Mesečne bruto plače (indeks) 

Regija/leto 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Pomurska 84.3 83.7 83.2 82.7 83.24 86.05 87.62 

Podravska 93.4 92.9 93.2 92.9 92.15 92.37 92.12 

Koroška 87.7 88 87.6 87.8 88.18 87.74 89.84 

Savinjska 91.6 91.1 90.9 90.2 90.25 89.16 90.99 

Zasavska 93.8 94.2 93.4 92.8 94.21 94.25 94.04 

Spodnjeposavska 90.8 90.1 90.3 92 92.2 92.12 91.94 

Jugovzhodna Slovenija 93.7 95 95.2 95.1 95.74 95.22 96.74 

Osrednjeslovenska 113.5 113.3 112.9 113.2 113.42 113.59 112.26 

Gorenjska 96 96.7 96.9 96.9 96.94 95.74 96.34 

Notranjsko-kraška 90 87.8 87.7 87.6 87.54 85.69 85.7 

Goriška 98.5 98.2 98.9 99.6 97.68 96.39 97.14 

Obalno-kraška 100.2 99.5 99.8 99.5 99.96 100.53 99.15 

SLOVENIJA 100 100 100 100 100 100 100 

Vir: Statistični urad Republike Slovenije 

 
Srednješolsko izobraževanje 

Šolski center Ravne na Koroškem Smeri 

Srednja šola Ravne na Koroškem NPI: Pomočnik v tehnoloških procesih; SPI: Mehatronik operater, Metalurg, 
Oblikovalec kovin orodjar, Avtoserviser; SSI: Strojni tehnik, Tehnik 
računalništva, Elektrotehnik 

Gimnazija Ravne na Koroškem Splošni oddelek, športni oddelek gimanzije 

Šolski center Slovenj Gradec Smeri 

Srednja gostinsko turistična in lesarska 
šola 

Obdelovalec lesa (NPI), Mizar (SPI), lesarski tehnik (PTI), Gastronomija in 
hotelske storitve (SPI), Gastronomija (PTI), Gastronomija in turizem (SSI) 

Gimnazija Slovenj Gradec Gimnazija splošni oddelek, Gimnazija evropski oddelek 

Srednja zdravstvena šola Bolničar – negovalec (SPI), Zdravstvena nega (SSI), Zdravstvena nega 
(PTI) 

Srednja ekonomska šola Trgovec (SPI), Ekonomski tehnik (PTI), Ekonomski tehnik (SSI), Logistični 
tehnik 

Srednja šola Muta Predšolska vzgoja (SSI), Okoljevarstveni tehnik (SSI), Ustvarjalec modnih 
oblačil (SSI), Izdelovalec oblačil (SPI) 

 
Nevladne organizacije iz Koroške regije na seznamu upravičencev do donacij za 2011 (U.l. RS št. 57/2011)  

Področje število Področje število 

Delo, družina, socialne zadeve 16 Notranje zadeve 0 

invalidske organizacije 13 Obramba, zaščita in reševanje 41 

društva na področju vojnih zakonov 0 gasilci 28 

socialno varstvo 0 Rdeči križ 4 

družina 1 društva in zveze 9 

varnost in zdravje pri delu 0 Okolje in prostor 0 
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humanitarne organizacije – socialno 
varstvo 

1 Pravosodje 0 

ustanove s področja dela, družine in 
socialnih zadev 

1 Promet 0 

zavodi s področja dela, družine in 
socialnih zadev 

0 Šolstvo, šport in mladinske zadeve 46 

Gospodarstvo 0 šolstvo 1 

Kmetijstvo, gozdarstvo, prehrana 24 mladinsko delo 1 

Kultura 5 šport 44 

kultura 3 Visoko šolstvo, znanost, tehnologija 0 

pravne osebe zasebnega prava 2 Zdravje 6 

  Zunanje zadeve 0 

 

Povezovanje društev 

Občina Št.  Naziv zveze 

Črna na Koroškem 2 Zveza kulturnih društev Črna na Koroškem, Športna zveza Črna na Koroškem 

Dravograd 4 Gasilska zveza Dravograd, Športna zveza Dravograd, Zveza kulturnih društev 
Dravograd, Čebelarska zveza Koroške 

Mežica 1 Športna zveza Mežica 

Mislinja 0 / 

Muta 1 Športna zveza Muta 

Podvelka 0 / 

Prevalje 0 / 

Radlje ob Dravi 1 Športna Zveza Radlje ob Dravi 

Ravne na Koroškem 4 Gasilska zveza Mežiške doline, Zveza športnih društev Ravne na Koroškem, 
Zveza CB klubov Triglav Slovenija, Zveza društev proti mučenju živali 
Slovenije 

Ribnica na Pohorju 0 / 

Slovenj Gradec 6 Športna zveza Slovenj Gradec, Zveza kulturnih društev Slovenj Gradec, 
Gasilska zveza Mislinjske doline, Koroška lovska zveza, Koroška pokrajinska 
zveza društev upokojencev, Judo zveza Koroške 

Vuzenica 1 Gasilska zveza Dravske doline 

Skupaj 20  

Vir: ePRS- register poslovnih subjektov, AJPES, oktober 2011. 
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