
 

OBČINSKA SREDSTVA ZA NEVLADNE 
ORGANIZACIJE 
Pripravili smo anonimno anketo, s katero smo želeli ugotoviti, ali se nevladnim organizacijam 
Osrednjeslovenske regije sredstva (višina, namen), pridobljena na občinskih razpisih, zdijo 
primerna - oz. ugotoviti smo želeli, če imajo organizacije pri prijavljanju na razpise težave. 

Prav tako nas je zanimalo, če je t.i. koronakriza vplivala na financiranje NVO in morebitne 
posledice tega.  

Na anketo smo prejeli 75 odgovorov organizacij, kar je sicer prvi pokazatelj, a smo se 
odločili, da bomo anketo ponovno aktivirali, predvsem iz razloga pridobivanja bolj jasne slike 
po posameznih občinah in možnostjo primerjav med njimi. V tem trenutku smo za to namreč 
zbrali premalo podatkov iz vsake posamezne občine, da bi lahko trdili, da so za vsako 
posamezno občino reprezentativni.  

Anketa se nahaja na tem linku in jo je možno rešiti do konca junija 2020.  

Rezultati ankete so objavljeni tako, da so najprej prikazani skupni rezultati, nato pa še 
rezultati občin, iz katerih smo prejeli vsaj minimalno število odgovorov, ki kažejo na določene 
trende.  

 

Glavne skupne ugotovitve  

Kažejo, da:  

= organizacije večinoma menijo, da občinska sredstva niso razporejena v ustrezne 
kategorije,  

= da je za večino organizacij pomembno, da so razpisi objavljeni čim prej,  

= da polovica organizacij pričakuje, da bodo kljub izrednim razmeram financirane, kakor po 
navadi, 

= 45% organizacij bo aktivnosti izvedlo v manjšem obsegu,  

= 56 % organizacij meni, da sredstva za nevladne organizacije, glede na proračun občine 
niso razumno visoka (zagotovo pa pri tem ne menijo, da so previsoka),  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScYJ2zqC8PqL4MPjZHoCubZd6JgBj7vfVM3ijxtSpHGNVpy9w/viewform


= večina organizacij dvomi v pravičnost in transparentnost pri razdeljevanju občinskih 
sredstev,  

= razveseljiva sta je rezultata, da poročanje za večino organizacij ni zelo težavno in da 
glavnina organizacij odnos občine do NVO opiše kot korekten.  

 

Priporočila za občine 

So objavljena po posameznih občinah, spodaj v anonimnih komentarjih.  

Ključno sporočilo, ki smo ga s Stičišča Središče že posredovali občinam, je, da naj občine 
pohitijo z razpisi, ne samo z objavami razpisov, pač pa tudi s podpisi pogodb.  

Ključna priporočilo s posveta Izzivi podeželja glede občinskih razpisov so sledeča:  

● Prijave na razpis vzamejo veliko časa za malo sredstev. Ker društva nimajo ustreznih 
kvalifikacij za prijavo na razpise, se predlaga uvedba izobraževanja na temo prijav na 
razpise za vsa društva, ki delujejo v občini enkrat letno. Na tem izobraževanju se naj 
pove tudi okvirni terminski plan razpisov in ustreznost profilov organizacij za 
kandidaturo na le teh. 

● Udeleženci predlagajo, da se financiranje prostovoljskih, neprofitnih organizacij in 
društev na občinski ravni loči od profitabilnih organizacij, pomembno je upoštevanje 
kompetenc društev in njihov doprinos lokalnemu okolju ter zgodovino društva. Pri tem 
pa se naj kot sofinanciranje upošteva tudi prostovoljno delo.  

● Predlaga se lažje dostopanje do sredstev – zmanjšanje birokracije, prilagoditev 
kriterijev. 

 

Rezultati – skupno  
Dobili smo odgovore 22 od 25 občin Osrednjeslovenske regije , skupno od 75 organizacij  
   
Občina Št. organizacij  
Borovnica 1  
Brezovica 1  
Dobrepolje 1  
Dobrova - Polhov Gradec 3  
Dol pri Ljubljani 1  
Domžale 8  
Grosuplje 4  
Horjul 1  
Ivančna Gorica 6  
Kamnik 5  
Ljubljana 8  
Logatec 6  
Lukovica 1  
Medvode 4  
Mengeš 1  



Moravče 6  
Škofljica 4  
Šmartno pri Litiji 1  
Trzin 5  
Velike Lašče 3  
Vodice 4  
Vrhnika 1  
Skupna vsota 75  
   
  
Tip organizacije  Št. organizacij 

Društvo 71 
Lokalna enota združenja  1 
Zasebni zavod 3 
Skupna vsota 75 

  
    
    
    
Kolikšen delež vašega proračuna predstavljajo, sredstva 
pridobljena na občinskih razpisih?    
    
Kolikšen delež vašega proračuna predstavljajo sredstva 
pridobljena na občinskih razpisih  

Delež 
organizacij 

COUNTA od Tip 
organizacije   

0 EUR 9,72% 7  
do 25 % 30,56% 22  
med 26 - 50 % 23,61% 17  
med 51 - 75 % 13,89% 10  
Več kot 76 % 22,22% 16  
Skupna vsota 100,00% 72  
    
    
   
   

Na katerem področju delovanja prejemate sredstva? Označite vse, ki veljajo za vas.  

COUNTA od 
Tip 
organizacije   

 2  
čebelarstvo 1  
Do predlanskega leta smo prejemali iz razpisa za športna društva. Prijavo nam od 
menjave župana naprej zavračajo, češ da naše društvo ni registrirano za športno 
dejavnost. Razpisa za mladinske organizacije pa v občini ni, tako da ne moremo več 
prejemati sredstev. 1  
Društva (nevladni sektor) 8  
Društva (nevladni sektor), Kmetijstvo 1  
Društva (nevladni sektor), Turizem 3  
Kultura 17  
Kultura, Društva (nevladni sektor) 5  



Kultura, Društva (nevladni sektor), Turizem 1  
Kultura, Turizem 1  
Mladi 5  
Mladi, Kultura 4  
Mladi, Sociala 1  
Mladi, Turizem 1  
ni razpisa za mladinska/izobraževalna društva 1  
Sociala 1  
Sociala, Društva (nevladni sektor) 4  
Šport 3  
Šport, Društva (nevladni sektor) 1  
Šport, Kultura, Sociala, Društva (nevladni sektor), Turizem 2  
Šport, Mladi 2  
Šport, Mladi, Društva (nevladni sektor), Turizem 1  
Šport, Mladi, Kultura 1  
Šport, Mladi, Kultura, Društva (nevladni sektor), Turizem 1  
Šport, zdravje, preventiva 1  
Turizem 6  
Skupna vsota 75  
   
   

 



 

Ali so bili v prejšnjih letih razpisi na katere se prijavljate, objavljeni 
prej?  

Delež 
odgovorov 

Št. 
odgovorov 

Da 30% 22 
Da, a samo nekateri 5% 4 
Ne 65% 48 
Skupna vsota 74 74 
 

 

 

   



Je za vas pomembno, do kdaj so občinski razpisi objavljeni? 
Delež 
odgovorov 

Št. 
odgovorov 

Da 79% 58 
Ne 21% 15 
Skupna vsota 73 73 

   

 

 

   



Pričakujete zaradi tega kakšne spremembe v delovanju 
organizacije?  

Delež 
odgovorov 

Št. 
odgovorov 

Ne, izvedli bomo vse zadane aktivnosti 24% 19 
Aktivnosti bomo izvedli v manjšem obsegu 45% 35 
Da, večine aktivnosti ne bomo mogli izvesti 6% 5 
V tem trenutku tega še ne vemo 24% 19 
Skupna vsota 100% 78 

   

 

      
      

 
Pričakujete, da boste letos 
enako financirani, kot lani?      

Pričakujete zaradi tega kakšne 
spremembe v delovanju organizacije?  Da 

Ne 
vem 

Ne, 
manj 

Skupna 
vsota  

Aktivnosti bomo izvedli v manjšem 
obsegu 17 5 9 31  
Da, večine aktivnosti ne bomo mogli 
izvesti 1 1 2 4  
Ne, izvedli bomo vse zadane aktivnosti 11 3 4 18  
V tem trenutku tega še ne vemo 8 5 3 16  
Skupna vsota 37 14 18 69  
      
      



 

 



 

     

 
Kakšen odnos ima po vašem mnenju občina do organizacij 
nevladnega sektorja (društev, zasebnih zavodov, drugih NVO)?  

Delež 
odgovorov 

Št. 
odgovorov  

 Zelo slab 7,9% 6  
 Slab 11,8% 9  
 Srednje dober 35,5% 27  
 Korekten 38,2% 29  
 Odličen 6,6% 5  
 Skupna vsota 100,0% 76  
     
 

  



Rezultati po nekaterih občinah  
(tistih, kjer je bilo minimalno 5 respondentov) 
Rezultatov zaenkrat še ne moremo posplošiti, kažejo pa se določeni trendi, ki jih bomo v prihodnje še 
preverjali. Rezultatov za občine, kjer smo pridobili manj kot 5 odgovorov nismo objavili.  

 

Domžale  
   
Tip 
organizacije  Št. organizacij  
Društvo 8  
Skupna vsota 8  
 

Koliko denarja na letni ravni prejmete od vaše matične občine 
(zadnja 3 leta)  

Delež 
organizacij 

Št. 
organizacij  

1001 - 1500 EUR 12,50% 1  
1501 - 2000 EUR 25,00% 2  
2001 - 3000 EUR 25,00% 2  
3001 - 5000 EUR 25,00% 2  
Med 300 - 500 EUR 12,50% 1  
Skupna vsota 100,00% 8  
 

 

   



Menite, da so sredstva primerno razporejena v ustrezne kategorije?  
Delež 
organizacij 

ŠT. 
organizacij 

Da 25,0% 2 
Ne 75,0% 6 
Ne vem 0,0% 0 
Skupna vsota 73 8 

   
   

Ali so bili v prejšnjih letih razpisi na katere se prijavljate, objavljeni 
prej? 

Delež 
odgovorov Št. odgovorov 

Da 13% 1 
Da, a samo nekateri 13% 1 

Ne 75% 6 
Skupna vsota 74 8 

   

 



 

 

Pričakujete zaradi tega kakšne spremembe v delovanju 
organizacije?    
   
   

Pričakujete zaradi tega kakšne spremembe v delovanju organizacije?  
Delež 
organizacij 

Št. 
organizacij 

Aktivnosti bomo izvedli v manjšem obsegu 57,14% 4 
Da, večine aktivnosti ne bomo mogli izvesti 14,29% 1 
Ne, izvedli bomo vse zadane aktivnosti 14,29% 1 
V tem trenutku tega še ne vemo 14,29% 1 
Skupna vsota 100,00% 7 

   
   

  



 

  
  
Delež odgovorov Št. odgovorov 

62,50% 5 
25,00% 2 
12,50% 1 

100,00% 8 
  
    
Kakšen odnos ima po vašem mnenju občina do organizacij 
nevladnega sektorja (društev, zasebnih zavodov, drugih 
NVO)?  Delež odgovorov Št. odgovorov  
Zelo slab 12,5% 1  
Slab 12,5% 1  
Srednje dober 37,5% 3  
Korekten 37,5% 3  
Odličen 0,0% 0  
Skupna vsota 100,0% 8  
    
 Ko nas rabijo, vejo kje in kdo smo. Ko je govora o denarju, pa je cel kup izgovorov oz. 

kdo bolje lobira. Na koncu vsi dobimo drobiž. Na naše plače se zmeraj pozabi, 
prostovoljci pa tudi niso zastonj, saj je cel kup nekih stroškov, ki jih noben ne priznava. 

 Letos nam z matične občine niso odobrili sredstev. Tudi z drugih občin nam niso odobrili 
sredstev, ker v društvu nimamo članov iz njihove občine. Občine so kakor države, ki ne 
dovolijo prehoda državljanov z druge občine in ne odobrijo sredstev. Na višino odobrenih 
sredstev vplivajo pridobljeni statusi, ki so si jih pridovila društva, kar je zelo krivično. Z 
obstajanjem Stičišča Središča v občin še ni opaziti pri županu nobenega izboljšanja s 
finančnega vidika do društev, pa še bi se kaj našlo. 

 Javno objavljeni kriteriji s točkovanjem. 
 Pri določanju sredstev premajhen poudarek na kvaliteti dela društev, preveč poudarka na 

kvantiteti (masovnosti ) in pripadnosti v občinske okvire, za pridobivanje točk so 
predvsem poudarki na dogodkih (predstavah, razstavah, predavanjih) znotraj občinskih 



meja, zato društva ne morejo delovati povezovalno med občinami ampak se zapirajo 
vsako v svoje občinske meje.  

 Sredstva niso pravilno razporejena, niti ni nekih varovalk, da denarja ne bi dobivala neka 
kvazi društva, ki obstajajo samo za neko črpanje sredstev. 

 

Ivančna Gorica  
   
Tip 
organizacije  Št. organizacij  
Društvo 6  
Skupna vsota 6  
   

 

 

   



Je za vas pomembno, do kdaj so občinski razpisi 
objavljeni?  

COUNTA od Tip 
organizacije  

COUNTA od Tip 
organizacije  

Da 83,33% 5 
Ne 16,67% 1 
Skupna vsota 100,00% 6 

   

 

 



 

 



 

Novi pravilnik o financiranju društev in klubov, ne upošteva specifike posameznih dejvnosti, ampak 
aplicira vse pogoje skladno s aktivnostmi kolektivnih športov, individualni, specifični športi, kot so 
jadralstvo, padalstvo, jadralno padalstvo in zmajarstvo ter podobni, pa so pri novem načino 
financiranja močno podrejeni! Predvsem tisti, ki se ne ukvarjajo s pridobitno dejavnostjo (šolanje, 
gostinstvo i.p.)! Praktično so onemogočeni pri javnem financiranju, saj pravilniki določajo več desed 
sodelujočih, da o gledalcih sploh ne govorimo! 
Tema je močno zahtevna in večplastna, zato jo je tukaj težko razlagati in utemeljevati. 
samo transparentnost 
Bolj pravično razdelitev sredstev po razpisih. 
 
 

  



Kamnik 
  
Tip 
organizacije  Št. organizacij 

Društvo 5 
Skupna vsota 5 

  

 

 



 

 

   
Je za vas pomembno, do kdaj so občinski 
razpisi objavljeni?   
   
   
Je za vas pomembno, do kdaj so občinski razpisi 
objavljeni?  

COUNTA od Tip 
organizacije  

COUNTA od Tip 
organizacije  

Da 100,00% 5 
Skupna vsota 100,00% 5 

   



 

 



 

 



 

 

Ne zdi se mi prav, da se občinska sredstva dajejo iz iste malhe ljubiteljski in "profesionalni" kulturi! 

 

  



Grosuplje 
  
Tip 
organizacije  Št. organizacij 

Društvo 4 
Skupna vsota 4 

  

 

 



 

 



 

 



 

   
Je poročanje o porabi sredstev za vas zahtevno?    
   

Je poročanje o porabi sredstev za vas zahtevno?  

Delež 
odgovoro
v 

Št. 
odgovoro
v 

Da 50,00% 2 
Ne 25,00% 1 
Srednje 25,00% 1 
Skupna vsota 100,00% 4 

   

  
 

Razpisi so bili objavljeni januarja/februarja. Zaradi korone se je zavleklo odločanje o dodelitvi sredstev 
in verjetno ne bodo razdelili vsega razpisanega denarja. 

  



Ljubljana 
  
Tip 
organizacije  Št. organizacij 

Društvo 5 
Zasebni zavod 3 
Skupna vsota 8 

  

 

 



Je vaša občina že objavila razpise za leto 2020, na katere se 
običajno prijavljate?     
    
Je vaša občina že objavila razpise za leto 2020, na katere se 
običajno prijavljate?  

Delež 
organizacij  Št. organizacij  

Da 37,50% 3  
Da, a samo nekatere 25,00% 2  
Ne 37,50% 3  
Skupna vsota 100,00% 8  
    
Ali so bili v prejšnjih letih razpisi, na katere se prijavljate, 
objavljeni prej?    
   
Ali so bili v prejšnjih letih razpisi na katere se prijavljate, 
objavljeni prej?  

Delež 
odgovorov 

COUNTA od Tip 
organizacije  

Da 25,00% 2 
Da, a samo nekateri 12,50% 1 
Ne 62,50% 5 
Skupna vsota 100,00% 8 
 

 



 

 



 

 



 

   
Kakšen odnos ima po vašem mnenju občina do organizacij nevladnega 
sektorja (društev, zasebnih zavodov, drugih NVO)?  

Delež 
odgovorov 

Št. 
odgovorov 

Zelo slab 0,0% 0 
Slab 12,5% 1 
Srednje dober 37,5% 3 
Korekten 50,0% 4 
Odličen 0,0% 0 
Skupna vsota 100,0% 8 
 

Pozitivno iz časa korone so delavnice na daljavo. Lahko smo v enem dnevu prisotni na več različnih 
delavnic na različnih lokacij. Zaradi tega v organizaciji imamo manj potnih stroškov in več časa za 
druga dela. Upam, da se bo nadaljevalo z online delavnicami še naprej ( po koroni). Lep pozdrav. 
V letu 2018 smo dobili sprejet program, opravili in financirali smo vse obveznosti (placali vaditelje, ki bi
drugace delo opravili samostojno in pustili denar v drustvu), vendar nam potem niso izplacali niti 
centa, ker po njihovi razlagi nismo izpolnili vseh obveznosti. Tako smo bili oskodovani za vec kot 
polovico nasega rednega proracuna. Ce nimas politicnih povezav, potem si tezko sploh izbran. 
 

  



Logatec 
   
   
Tip 
organizacije  Št. organizacij  
Društvo 6  
Skupna vsota 6  
   
   

 

 

 
   



Je za vas pomembno, do kdaj so občinski razpisi 
objavljeni? 
   

Je za vas pomembno, do kdaj so občinski razpisi objavljeni?  
 
 

COUNTA od Tip 
organizacije  

Da 100,00% 5 
Skupna vsota 100,00% 5 
 

Pričakujete, da boste letos enako financirani kot lani?    
    
Pričakujete, da boste letos enako financirani, kot lani?  Delež organizacij Št. organizacij  
Da 80,00% 4  
Ne, manj 20,00% 1  
Skupna vsota 100,00% 5  
    

 



 

Ali zaupate, da so sredstva razdeljena pravično, da za vse 
organizacije veljajo enaki pogoji in obravnava?    
    
Ali zaupate, da so sredstva razdeljena pravično, da za vse organizacije 
veljajo enaki pogoji in obravnava? 

Delež 
odgovorov 

Št. 
odgovorov  

Da 60,00% 3  
Ne 20,00% 1  
Ne vem 20,00% 1  
Skupna vsota 100,00% 5  
    
   
Je poročanje o porabi sredstev za vas 
zahtevno?    
   
Je poročanje o porabi sredstev za vas zahtevno?  Delež odgovorov Št. odgovorov 

Ne 80,00% 4 
Srednje 20,00% 1 
Skupna vsota 100,00% 5 
 



 

Menim, da se na razpise za delovanje društev in drugih neprofitnih civilno-družbenih institucij ne bi 
smeli prijavljati tudi podjetja, ki delujejo kot gospodarski subjekti po profitnem principu. 

  



Moravče 
  
Tip 
organizacije  Št. organizacij 

Društvo 6 
Skupna vsota 6 
 

 

 



   
Je za vas pomembno, do kdaj so občinski 
razpisi objavljeni?   
   
Je za vas pomembno, do kdaj so občinski razpisi 
objavljeni?  

COUNTA od Tip 
organizacije  

COUNTA od Tip 
organizacije  

Da 66,67% 4 
Ne 33,33% 2 
Skupna vsota 100,00% 6 

   

 

 



 

 

Je poročanje o porabi sredstev za vas zahtevno?   
   

Je poročanje o porabi sredstev za vas zahtevno?  
Delež 
odgovorov 

Št. 
odgovorov 

Da 33,33% 2 
Srednje 66,67% 4 
Skupna vsota 100,00% 6 



 

   
Kakšen odnos ima po vašem mnenju občina do organizacij nevladnega 
sektorja (društev, zasebnih zavodov, drugih NVO)?  

Delež 
odgovorov 

Št. 
odgovorov 

Zelo slab 20,0% 1 
Slab 0,0% 0 
Srednje dober 60,0% 3 
Korekten 20,0% 1 
Odličen 0,0% 0 
Skupna vsota 100,0% 5 
 

Razpis za sofinanciranje je objavljen prepozno, prepoozni so rezultati razpisa, vsekakor pa je denar 
nakazan prepozno. 
Za kulturo, turizem in starejse bodo morala niti sredstva namenjena direktno v proracunu kar je 
namenjeno drustvom je resnicno samo za prostovoljno delo. Ta podrocja pa morajo imeti 
profesionalno podporo tudi na nivoju obcine. Po moje ima sport na nivpju obcine vecjo podporo kot 
ostali. 
Občina se rada pohvali z delom in dosežki društev, ki delujejo na območju občine. A istočasno se do 
teh istih društev obnaša izjemno arogantno, ne obvešča nas o ključnih informacijah, ki zadevajo naše 
osnovno delovanje (npr. o prenovi kulturne dvorane in društvenih prostorov smo bili obveščeni manj 
kot teden dni pred začetkom del, pa še to zgolj do te mere, da moramo nemudoma odstraniti ves svoj 
inventar iz prostorov, nismo pa bili obveščeni, kakšen je načrt obnove in kdaj bomo spet lahko izvajali 
svoj program v teh prostorih), poleg tega pa že več let ne spremeni višine sredstev, namenjenih za t.i. 
ostala društva, medtem ko sredstva na razpisu za športna društva skozi leta počasi, a vztrajno 
naraščajo. 
 

  



Trzin 
  
Tip 
organizacije  Št. organizacij 

Društvo 5 
Skupna vsota 5 
 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

Sredstva ki jih prejmemo smemo porabiti samo 10 % oziroma na dveh razpisih 20 % za pogostitev 
svojih članov, kar je absurd!!! 
 
Poraba sredstev nebi smela biti z zahtevo, da se lahko porabi samo 10% za pogostitev udeležencev 
določene prireditve, saj upokojenci potrebujejo druženje!!!! 
 


