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1. O zasavski regiji 
 

Zasavska regija je  po površini najmanjša, po številu prebivalcev pa druga najmanjša slovenska 

statistična regija.  

V zasavski statistični regiji so v 2016 živeli 3 % prebivalcev Slovenije. Delež 0–14 let starih prebivalcev 

je znašal 14 %, delež 80 in več let starih prebivalcev pa 5 %. Naravni prirast na 1.000 prebivalcev je bil 

negativen (–0,7), prav tako selitveni prirast na 1.000 prebivalcev (–1,4). Prebivalci te regije so svoje 

zadovoljstvo z življenjem ocenili s povprečno oceno 7,0 od 10. Od oseb, ki so v 2016 v tej regiji umrle, 

jih je 20 % umrlo pred 65. letom. Delež otrok, vključenih v vrtce, je bil tukaj eden najmanjših (75 % 

otrok ustrezne starosti). Stopnja brezposelnosti je bila tukaj druga najvišja med regijami (10,8 %). 

Odstotek delovno aktivnih, ki so odhajali na delo v drugo regijo, je bil v tej regiji najvišji (50 %); velika 

večina teh oseb je delala v osrednjeslovenski statistični regiji (Vir stat.si) 

BDP na prebivalca je bil v tej regiji najnižji (10.440 EUR). V tej regiji je delovalo malo več kot 3.900 

podjetij, povprečni prihodek podjetja na osebo, ki je delala v njem, je bil tukaj najnižji med regijami 

(71.600 EUR). Število osebnih avtomobilov na 1.000 prebivalcev je bilo prav tako najnižje (491), 

povprečna starost avtomobilov pa je bila 10 let. Regija ni bila izrazito turistična; zabeleženih je bilo več 

kot 5.200 prenočitev tujih in nekaj več kot 2.500 prenočitev domačih turistov. V tej regiji je v 2016 

nastalo najmanj komunalnih odpadkov v Sloveniji (329 kg na prebivalca); 60 % komunalnih odpadkov 

je bilo zbranih ločeno, kar je bilo nekoliko manj od državnega povprečja (67 %). Prečistili pa so največji 

delež odpadne vode, preden je bila ta izpuščena iz javne kanalizacije (97 %). (Vir stat.si) 

V letu 2018 je v regiji živelo 57050 prebivalcev. Od leta 2015 (57567 preb.)se je število prebivalcev v 

zasavski regiji zmanjšalo za 517.  V letu 2018 je bilo največ prebivalcev v občini Zagorje ob Savi (16476), 

po številu prebivalcev ji sledi občina Trbovlje (16041 preb.), nato občina Litija (15342), najmanj 

prebivalcev pa ima v regiji občina Hrastnik (9191).  

V letu 2018 v zasavski regiji beležimo 10,74 nevladne organizacije na 1000 prebivalcev, kar je manj v 

primerjavi s Slovenijo, kjer v istem letu beležimo 12,80 nevladne organizacij na 1000 prebivalcev.  

Delež društev je v strukturi nevladnih predstavlja 93,3 odstotka, na ravni Slovenije predstavljajo 

društva  87,2 odstotka nevladnega sektorja. Podobno kot na slovenski ravni, so tudi v zasavski regiji 

najbolj zastopana športna in rekreativna društva.  

Slika 1. Zasavska regija 
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2. Stanje nevladnega sektorja v zasavski regiji  
 

V letu 2018 je bil o v zasavski regiji registriranih 613 nevladnih organizacij. Od tega je bilo 572 društev, 

35 zavodov in šest ustanov. V letu 2018 je bilo največ nevladnih organizacij v občini Zagorje ob Savi 

(192), v občini Trbovlje jih beležimo 170, v občini Litija 161 in v občini Hrastnik 90.  

Tabela 1. Število in oblika nevladnih organizacij v zasavski regiji po občinah za leto 2018 

  Zagorje  Litija Hrastnik  Trbovlje Regija 

društva 178 153 88 153 572 

zavodi  11 5 2 17 35 

ustanove 3 3 0 0 6 

Skupaj 192 161 90 170 613 

 

V regiji deluje največ društev v Zagorju ob Savi (178), najmanj pa v občini Hrastnik (88), ki je tudi po 

površini in število prebivalcev najmanjša. V Trbovljah deluje največ zavodov (17), ustanove pa so 

prisotne le v Zagorju ob Savi (3) in v Litiji (3).  

Tabela 2. Število nevladnih organizacij v zasavski regiji od leta 2015 do leta 2018 

 2015 2016 2017 2018 

društva 575 575 569 572 

zavodi  22 31 34 35 

ustanove 7 6 6 6 

Skupaj 604 612 609 613 

 

V štirih letih (od leta 2015 do leta 2018) se je število nevladnih organizacij povečalo devet, predvsem 

na račun zavodov.  V tem obdobju je bilo ustanovljenih 13 novih zavodov, število društev se je 

zmanjšalo za tri, z delovanjem je prekinila tudi ena ustanova.  
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Grafikon 1. Delež nevladnih organizacij v regiji glede na obliko v letu 2018 

 

Nevladni sektor zasavske regije v veliki večini sestavljajo društva (93%,) v šestih odstotkih zavodi, 

ustanove pa predstavljajo le en odstotek nevladnega sektorja.  
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Grafikon 2. Delež društev po občinah v zasavski regiji v letu 2018 

 

V zasavski regiji je v letu 2018 delovalo 572 društev, od tega jih je bilo 178 (31%) registriranih v občini 

Zagorje ob Savi, 153 (27%)  v občini Trbovlje in prav toliko (153) v občini  Litija (27%), v občini Hrastnik 

pa je v tem letu delovalo 88 društev.  

Grafikon 3. Delež zavodov po občinah v regiji v letu 2018 

 

V letu 2018 je v občini Trbovlje delovalo 17 zavodov, kar predstavlja 49% vseh zavodov v regiji, v občini 

Zagorje ob Savi 11 (31%), v Občini Litija 5 (14%) in v Hrastniku dva zavoda, kar predstavlja 6% vseh 

zavodov v regiji.  
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V celotni zasavski regiji v letu 2018 beležimo šest ustanov. Tri (50%) delujejo v Občini Zagorje in tri 

(50%) v občini Litija. V občini Trbovlje in občini Hrastnik ustanov in ni.   

Grafikon 4. Delež ustanov po občinah v regiji v letu 2018 

 

Grafikon 5. Število NVO po občinah in v regiji glede na obliko, 2018 

 

Grafikon 6. Gibanje števila nevladnih organizacij po obliki od leta 2015 do leta 2018 

 

Od leta  2015 do 2018 se število nevladnih organizacij v zasavski regiji rahlo povečuje (v letu 2015 so v 
regiji delovale 604 nevladne organizacije, v letu 2018 pa jih beležimo 613). Število NVO v regiji se 
povečuje predvsem na račun zavodov, katerih število se je v zadnjih štirih letih povečalo za 13 (iz 22 na 
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35). Število društev se od leta 2015 do leta 2018 ni let bistveno spreminjalo in prav tako ne beležimo 
bistvenih sprememb pri številu ustanov.  

Tabela 3. Število društev glede na vrsto po občinah in v regiji  v letu 2018 

Vrsta društva Zagorje  Litija Hrastnik Trbovlje Regija 

Športna in rekreativna društva 64 48 30 56 198 

Društva za pomoč ljudem 26 21 18 23 88 

Kulturna in umetniška društva 33 25 13 26 97 

Znanstvenoraziskovalna, 
izobraževalna,  

strokovna in poklicna društva 

7 10 5 19 41 

Društva za varstvo okolja,  
gojitev in vzrejo živali in rastlin 

15 18 7 10 50 

Stanovska društva 8 11 5 7 31 

Društvo za razvoj kraja 16 13 4 6 39 

Nacionalna in politična društva 0 0 1 0 1 

Društva za duhovno življenje 5 5 0 3 13 

Ostala društva 4 2 5 3 14 

Skupaj 178 153 88 153 572 

 

Glede na vrsto društev je glede na podatke iz leta 2018 v zasavski regiji največ športnih društev (198), 

sledijo jim kulturna in umetniška društva (97) in društva za pomoč ljudem (88), društev za varstvo 

okolja, gojitev  in vzrejo živali in rastlin je 50,  njim sledijo raziskovalna, izobraževalna, strokovna in 

poklicna društva (41) ter društva za razvoj kraja (39) in stanovska društva (31). Najmanj je društev za 

duhovno življenje (13), med nacionalna in politična društva pa uvrščamo zgolj eno organizacijo.  Ostalih 

nerazvrščenih društev je v zasavski regiji 14.  
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Grafikon 7. Število društev glede na vrsto po občinah in v regiji  v letu 2018 

 

 

Glede na občine ugotavljamo enake trende glede na zastopanost različnih vrst društev kot v regiji. 

Največ športnih društev, društev za pomoč ljudem, kulturnih društev in društev za razvoj kraja je v 

občini Zagorje ob Savi, v občini Trbovlje je največ znanstveno raziskovalnih društev, v občini Litija deluje 

največ društev za varstvo okolja in stanovskih društev.   V Hrastniku deluje edino nacionalno in politično 

društvo iz zasavske regije, za razliko od ostalih treh občin pa v Hrastniku ni nobenega društva za 

duhovno življenje. Ostala nerazvrščena društva so dokaj enakomerno razporejena  med vse štiri občine.  

 

0

10

20

30

40

50

60

70

Število društev glede na vrsto po občinah v letu 2018

Zagorje Litija Hrastnik Trbovlje



 

9 
 

Grafikon 8. Gibanje števila društev glede na vrsto v regiji od leta 2015 do leta 2018 

 

 

Glede na podatke od leta 2015 do 2018 ugotavljamo, da se v regiji povečuje število športnih društev, 

in društev za duhovno življenje. Število društev za pomoč ljudem in društev za varstvo okolja  se v 

zadnjih štirih letih ni bistveno spreminjalo, medtem ko se število kulturnih in umetniških društev, 

znanstveno raziskovalnih društev, stanovskih društev in društev za razvoj kraja zmanjšuje. V regiji sta 

v letu 2015 delovali dve organizaciji, ki ju uvrščamo med nacionalna in politična društva, od leta 2016 

naprej pa v regiji deluje le še eno nacionalno in politično društvo. Prav tako se v regiji zmanjšuje število 

nerazvrščenih društev.   
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Grafikon 9. Število društev glede na vrsto po občinah in v regiji v letu 2018 
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Tabela 4. Skupen znesek javnih sredstev, ki so jih občine nakazale NVO (v EUR) 

  2014 2015 2016 2017 2018 

Občina Zagorje ob Savi 894143.27 889,707.31 908,875.36 1,053,599.89 1122658.58 

Občina Litija 567,949.78 530,137.23 687,036.78 650,458.35 678836.61 

Občina Hrastnik 346,619.68 359,154.14 373,900.88 595,370.18 425301.02 

Občina Trbovlje 518,857.62 523,771.20 522,952.09 483,920.89 514765.22 

 

Grafikon 10. Javno financiranje NVO  s strani občin  od leta 2015 do 2018 

 

 

Na podlagi predstavljenih podatkov ugotavljamo, da od leta 2014 občine zasavske regije  namenjajo 

vedno več javnih sredstev nevladnih organizacijam. Pozitiven trend je še posebej izrazit v Občini 

Zagorje ob Savi, kjer se v zadnjih štirih letih stalno povečuje delež javnih sredstev, ki jih namenjajo 

sofinanciranju dejavnosti nevladnih organizacij. Delež javnih sredstev, ki jih Občina namenja nevladnim 

organizacijam se glede na zadnja štiri leta v povprečju povečuje tudi v Občini Litij.  

V Občini Trbovlje beležimo enakomerno financiranje nevladnih organizacij skozi vaš zadnja štiri leta, v 

Občini Hrastnik pa enakomerno povečevanje javnih sredstev v letih 2014 , 2015 in 2016, v letu 2017 so 

delež javnih sredstev bistveno povečali (za dobrih 200.000,00 €), v letu 2018 pa so sredstva zmanjšali 

za cca. 170.000,00 €. V povprečju tudi v Občini Hrastnik   zaznavamo povečevanje javnih sredstev, ki 

jih namenjajo sofinanciranju dejavnosti nevladnih organizacij. 
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Grafikon 11. Celotni prihodki društev v regiji od leta 2015 do leta 2018  

 

Iz grafikona 11 je razvidno, da se prihodki v društvih iz občine Zagorje ob Savi povečujejo, prav tako 

litijskih društvih, v društvih iz občine Hrastnik so med letoma 2016 in 2017 rahlo povečali, v Trbovljah 

pa beležimo trend zmanjševanja prihodkov društev.  

Grafikon 12. Celotni prihodki zavodov v regiji od leta 2015 do leta 2018 

 

V zadnjih štirih letih beležimo izrazito pozitiven trend povečevanja prihodkov v zavodih občine 

Trbovlje. V občini Zagorje ob Savi so zavodi ustvarili največ prihodkov v letih 2016 in 2017, v letu 2018 

pa se že zmanjšujejo. Zavodi občine Litija in Občine Hrastnik ustvarjajo razmeroma nizke prihodke, prav 

tako je v obeh slednjih občinah zaznan trend upadanja prihodkov.   
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Grafikon 13. Celotni prihodki ustanov v regiji od leta 2015 do leta 2018 

 

Tabela 5.Prihodki in zaposlitve v društvih iz  zasavske regije v letu 2018 

Glede na podatke od leta 2015 do leta 2018 ugotavljamo, da ustanove v regiji ustvarjajo malo 

prihodkov, v primerjavi z zavodi in društvi. V občini Zagorje ob Savi smo zabeležili visok padec 

prihodkov ustanov v letih 2015 in 2016. To povezujemo z ukinjanjem ene ustanove v tem obdobju. V 

Litiji so se prihodki ustanov v letu 2018 povečali, v vseh ostalih letih pa so ostali na enakomerno nizki 

ravni.  

Tabela 6. Prihodki in zaposlitve v društvih iz  zasavske regije v letu 2018 

Podatki o prihodkih in zaposlitvah v društvih v letu 2018 

Društva število število zaposlenih Celotni prihodki 

Zagorje ob Savi 178 10.13 3017030.46 

Litija 153 14.76 2469077.14 

Hrastnik 88 6.53 1400034.26 

Trbovlje 153 9.82 2149713.53 

Regija 572 41.24 9035855.39 

Slovenija 23272 3541 618394874 

 

V letu 2018 so društva v zasavski regiji zaposlovala 41 ljudi, od tega jih je bilo največ zaposlenih v 

društvih iz občine Litija (15), najmanj (6,5) pa v društvih v občini Hrastnik. V društvih iz občine Zagorje 

ob Savi je bilo v letu 2018 na voljo 10  delovnih mest in prav toliko v trboveljskih društvih.  
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Tabela 7. Prihodki in zaposlitve v zavodih iz  zasavske regije v letu 2018 

Podatki o prihodkih in zaposlitvah v zavodih v letu 2018 

Zavodi število  število zaposlenih Celotni prihodki  

Zagorje ob Savi 11 2 109546.03 

Litija 5 0 17068.35 

Hrastnik 2 0.5 54319.17 

Trbovlje 17 8.53 341008.56 

Regija 35 11.03 521942.11 

Slovenija 3180 4704 291356165 

 

V zavodih v zasavski regiji je bilo leta 2018 zaposlenih 11 ljudi, kar je v primerjavi z društvi veliko, saj je 

zavodov v regiji le 35. To pomeni, da je v nem zavodu na povprečju na voljo 0,31 delovnega mesta. Je 

pa številka v primerjavi s slovenskim povprečjem še vedno precej nizka, saj v zavodih beležimo bistveno 

večje število zaposlenih, kot v društvih. V Sloveniji 3180 zavodov zaposluje kar 4704 ljudi. To pomeni, 

da je v povprečju v enem zavodu na voljo 1,48 zaposlitve.   

Tabela 8. Prihodki in zaposlitve v ustanovah iz  zasavske regije v letu 2018 

Podatki o prihodkih in zaposlitvah v ustanovah v letu 2018 

Ustanove število  število zaposlenih Celotni prihodki  

Zagorje ob Savi 3 0 3404.38 

Litija 3 0 7068.25 

Hrastnik 0 0 0 

Trbovlje 0 0 0 

Regija 6 0 10472.63 

Slovenija 232 52 8222572 

 

Ustanov je v primerjavi z društvi in zavodi v Sloveniji najmanj. V letu 2018 jih v Sloveniji beležimo le 

232.  Skupaj so zaposlovale 52 ljudi, kar pomeni, da je v povprečju v eni ustanovi na voljo 0,22 

zaposlitve. V primerjavi z društvi, ki ustvarjajo v povprečju 0,15 zaposlitve na eno organizacijo  so 

ustanove glede zaposlitev uspešnejše.  

V zasavski regiji deluje 6 ustanov in v obdobju med letom 2015 in 2018 niso ustvarjale delovnih mest.  

 

V društvih iz občine Zagorje ob Savi je bilo 

največ delovnih mest leta 2015 - 13,18. Do 

leta 2017 se je število delovnih mest v 

društvih zmanjševalo. Letu 2017 so 

ustvarjala 8,08 delovnega mesta, kar je 

najmanj v zadnjih štirih letih, v letu 2018  pa 

je število d.m. zrastlo na številko 10,13. V 

povprečju so društva iz Zagorja ob Savi  od 
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Grafikon 15. Zaposleni v društvih v Zagorju ob Savi po letih 

Grafikon 14. Zaposleni v društvih v Litiji po letih 
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leta 2015 do leta 2018 ustvarjala 10,36 delovnega mesta.  

Litijska društva od leta 2017 naprej 

ustvarjajo največ delovnih mest v 

primerjavi z ostalimi občinami zasavske 

regije. Vse od leta 2015 beležimo 

povečevanje števila delovnih mest v litijskih 

društvih. Leta 2018 dosežejo vrhunec, 

skupaj ustvarjajo 14,76 delovnega mesta. V 

povprečju litijska društva ustvarjajo 11,3 

delovnega mesta.  

 

Hrastniška društva glede na manjše število 

organizacij tudi ustvarjajo najmanj delovnih 

mest v primerjavi z društvi iz ostalih občin 

zasavske regije. V povprečju so v zadnjih 

štirih letih skupaj ustvarjala 6,24 delovnega 

mesta. Največ delovnih mest so nudila v 

letu 2017, najmanj pa leta 2015. 

Razveseljivo je, da je v zadnjih štirih letih 

beležimo pozitiven trend naraščanja 

delovnih mest v društvih iz Občine Hrastnik.  

V povprečju trboveljska društva v zadnjih 

štirih letih ustvarjajo največ delovnih mest 

(12,87), vendar predvsem na račun leta 

2015 in leta 2016, ko so jih ustvarjale 

največ. Žal v naslednjih dveh letih 

zaznavamo močno  upadanje delovnih mest 

v društvih, število se je zmanjšalo skoraj za 

polovico. 

 

 

 

Če pri ustvarjanju delovnih mestu upoštevamo vse nevladne organizacije, tudi zavode in ustanove, 

ugotovimo, da največ delovnih mest v povprečju ustvarjajo trboveljske nevladne organizacije (17,98 

delovnega mesta), najmanj pa hrastniška društva, zavodi in ustanove.  

Poleg društev so delovna mesta v zasavski regiji ustvarjali tudi zavodi. V Zagorju ob Savi so zavodi od 

leta 2015 do leta 2018 v povprečju ustvarjali 1,39 delovnega mesta, v Hrastniku pa 0,39 delovnega 

mesta. Litijski zavodi v tem obdobju niso zaposlovali. 

Od leta 2015 do 2018 ustanove v občinah zasavske regije niso ustvarjale delovnih mest. 
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Grafikon 16. Zaposleni v društvih v Hrastniku po letih 
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Tabela 9. Zaposleni v zavodih v regiji od leta 2015 do leta 2018 

 2015 2016 2017 2018 Povprečje 

Zagorje ob Savi 0 2 1.57 2 1.3925 

Litija 0 0 0 0 0 

Hrastnik 0.7 0 0.34 0.5 0.385 

Trbovlje 2.3 5 4.6 8.53 5.1075 

 

Največ delovnih mest so ustvarjali trboveljski zavodi, v povprečju kar 5,12 delovnega mesta. V 

trboveljskih zavodih od leta 2015 beležimo pozitiven trend naraščanja števila zaposlenih. 

 

  

 

 

 

 

 

Tabela 10. Število delovnih mest po občinah zasavske regije in po letih v NVO 

 2015 2016 2017 2018 Povprečje 

Zagorje ob Savi 13.18 12.04 9.65 12.13 11.75 

Litija 8.61 9.61 12.19 14.76 11.2925 

Hrastnik 5.54 6.1 7.84 7.03 6.6275 

Trbovlje 20.15 19.27 14.14 18.35 17.9775 

Skupaj 47.48 47.02 43.82 52.27 47.6475 

 

V povprečju so od leta  2015 do 2018 nevladne organizacije v zasavski regiji ustvarjale 47,6 delovnega 

mesta.  Največ delovnih mest so v povprečju med letom 2015 in letom 2018 ustvarjale nevladne 

organizacije iz občine Trbovlje (17,98 delovnega mesta), najmanj pa NVO iz občine Hrastnik (6,62 

delovnega mesta). V letu 2018  so največ delovnih mest ustvarjale NVO iz Trbovelj (18,35) , najmanj pa 

NVO iz občine Hrastnik (7,03).    NVO iz Zagorja ob Savi so v letu 2018  ustvarjale 12,13, litijske pa 14,76 

delovnega mesta.  

V letu 2018 je bilo v vseh nevladnih organizacijah (23272) zaposlenih 3541 ljudi. To pomeni, da je v 

povprečju v eni nevladni organizaciji na voljo 0,15 delovnega mesta. V zasavski regiji pa je v povprečju 

na eno nevladno organizacijo na voljo 0,09 zaposlitve. Iz tega izhaja, da je število zaposlenih v NVO v 

zasavski regiji skoraj za polovico manjše kot je slovensko povprečje zaposlenih v NVO.  
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Grafikon 18. Zaposleni v zavodih v občini Trbovljah po letih 
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Tabela 11. Število zaposlenih v društvih zasavske regije od leta 2015 do leta 2018 

 

Število zaposlenih v društvih iz zasavske regije je od leta 2015 do 2017 padalo, leta 2018 pa se je 

povečalo. V povprečju so društva med letom 2015 in letom 2018 ustvarjala 40,8 delovnega mesta.  

Grafikon 19. Višina prihodkov društev v regiji od leta 2015 do leta 2018 

 

Prihodki društev iz zasavske regije so se  od leta 2015 do leta 2017 povečevali. Na podlagi teh podatkov 

ne moremo neposredno sklepati, da je višina prihodkov neposredno povezana s številom delovnih 

mest v društvih.  V letu 2017 so društva ustvarila največ prihodkov imela pa najmanj zaposlitev.  Število 

delovnih mest se je dvignilo šele v prihodnjem letu. Iz tega lahko sklepamo, da je  pred na novo 

ustvarjenim delovnim mestom potrebno daljše časovno obdobje finančne konjunkture. 
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Grafikon 20. Višina prihodkov po obliki nevladnih organizacij v regiji v letu 2018 

 

Društva iz zasavske regije so v letu 2018 ustvarila dobrih devet milijonov prihodkov, zavodi dobrih pol 

milijona, ustanove pa dobrih deset tisoč evrov. Če primerjamo društva in zavode, ki so edini obliki, ki 

ustvarjajo delovna mesta ugotovimo, da  je v letu 2018 572 društev ustvarilo 9 dobrih milijonov 

prihodkov in zagotavljajo 41,24 delovnega mesta,  35 zavodov pa dobrih pol milijona evrov in 11,03 

delovnega mesta. Iz tega lahko sklepamo, da so zavodi boljši zaposlovalci.  

Tabela 12. Prihodki in zaposleni v društvih po vrstah društev v letu 2018  

Vrsta društva Število društev Število zaposlenih Celotni prihodki v letu 2018 

Športna in rekreativna društva 198 2.75 2484431.59 

Društva za pomoč ljudem 88 24.61 3132989.16 

Kulturna in umetniška društva 97 2.84 803139.06 

Znanstvenoraziskovalna, 
izobraževalna,  

strokovna in poklicna društva 

41 1 283136.45 

Društva za varstvo okolja,  
gojitev in vzrejo živali in rastlin 

50 0.25 411873.17 

Stanovska društva 31 2.34 1232247.27 

Društvo za razvoj kraja 39 6.15 353867.88 

Nacionalna in politična društva 1 0 8752 

Društva za duhovno življenje 13 0.3 65676.95 

Ostala društva 14 1 259741.86 

Skupaj 572 41.24 9035855.39 
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Grafikon 21. Prihodki in zaposleni v društvih in število društev v letu 2018 

 

Na podlagi analize zaposlenih in prihodkov glede na vrsto društev je razvidno, da je največ  zaposlenih 

v oseminosemdesetih društvih za pomoč ljudem – 24,61 in ta imajo tudi največ prihodkov, dobrih tri 

milijone, sledi 6,15 delovnih mest, ki jih ustvarja 39 društev za razvoj kraja s dobrimi 350,000,00 evri 

prihodkov, 97 kulturnih in umetniških društev z dobrimi 800.000,00 evri prihodkov ustvarjajo 2,84 

delovnega mesta, 198 športnih društev ustvarja 2,75 delovnega mesta , 31 stanovskih društev  z dobrim 

milijonom prihodkov ustvarja eno delovno mesto,   in prav tako enega 41 znanstvenoraziskovalnih 

društev z slabimi 300.000,00 evri prihodkov.  Ostala skupine društva ustvarjajo manj  kot pol delovnega 

mesta na skupino. 

Na podlagi teh podatkov lahko sklepamo, da ni neposredne povezave med številom in prihodki društev 

ter številom zaposlenih. Pri večjem številu društev je velik del neaktivnih ali slabo likvidnih. Povezavo 

med visokimi prihodki in številom zaposlenih beležimo le pri društvih za razvoj kraja, kjer je ta povezava 

očitna. Drugje tega trenda ne zaznavamo. Če primerjamo društva za razvoj kraja, ki s 350.000,00€ 

ustvarjajo 6,15 delovnega mesta in  društva za varstvo okolja, ki z dobrimi 400.000,00€ ustvarjajo 0,25 

delovnega mesta.  

Razlogi za  to verjetno tičijo v prostovoljskem delu, ki v veliki meri vzdržuje nevladni sektor.   Delovanje 

organizacij namreč ni odvisna od števila zaposlenih, pač pa  od dobre volj prostovoljcev, ki delujejo v 

okviru organizacij.  
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Tabela 13. Število NVO in zaposlenih v nevladnih organizacijah po občinah in v regiji v letu 2018 

Občina Število NVO Zaposleni v NVO 

Zagorje ob Savi 192 12.13 

Trbovlje 170 18.35 

Litija 161 14.76 

Hrastnik 90 7.03 

Regija 613 52.27 

 

Nevladne organizacije zasavske regije so v letu 2018 skupaj ustvarjale 52,27 delovnega mesta. Največ 

delovnih mest so ustvarile trboveljske NVO (18,35 delovnega mesta), najmanj pa hrastniške (7,03 

delovnega mesta). Zagorske NVO so ustvarjale 12,13 delovnega mesta, litijske pa 14,76 delovnega 

mesta. 

 

Tabela 14. Število NVO  in zaposlenih v NVO po občinah v letu 2018 
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Tabela 15. Število in delež društev glede na višino prihodkov v regiji v letu 2018 

Višina prihodkov društev v letu 2018         

višina celotnih prihodkov število društev v regiji Delež v %   Število društev v Sloveniji Delež v % 

od 0 do 0.9 EUR prihodkov 68 11.88811189 3957 17.00326573 

od 1 do 5.000.00€ EUR prihodkov 221 38.63636364 8613 37.01014094 

od 5001.00 EUR do 10.000.00 EUR prihodkov  88 15.38461538 3053 13.11876934 

od 10001.00 EUR do 20.000.00 EUR prihodkov  71 12.41258741 2823 12.1304572 

od 20001.00 EUR do 50.000.00 EUR prihodkov  81 14.16083916 2787 11.97576487 

od 50.001.00 EUR do 100.000.00 EUR prihodkov 30 5.244755245 1064 4.572017876 

nad 100.001 EUR prihodkov 13 2.272727273 975 4.18958405 

Skupaj 572 100 23272 100 

 

Glede na višino prihodkov ugotavljamo, da slabih 40% (221) društev v zasavski regiji na leto ustvarja od enega do 5000,00 €, z manj kot enim evrom 

prihodka na leto deluje ustvari 12% društev (68), dobrih 15% društev (88) ustvari med 5001,00€ in 10.000,00€ prihodka na organizacijo, v skupini, ki 

ustvarja med 10.000,00€ in 50.000,00€ prihodkov na organizacijo  se nahaja 26% društev (152 društev), z več kot 100.000,00€ letnega prihodka pa 

delujeta dva odstotka društev % (13).    

Tabela 16. Prihodki društev glede na vrsto prihodkov v letu 2018 

Prihodki društev, glede na vrsto prihodkov, 2018     

 število društev Celotni prihodki v EUR Prihodki iz pridobitne  
dejavnosti v EUR 

Delež prihodkov iz  
pridobitne dej. V % 

Zagorje ob Savi 178 3017030.46 730263.53 24.20471187 

Litija 153 2469077.14 572585.04 23.19024508 

Hrastnik 88 1400034.26 308464.8 22.03266083 

Trbovlje 153 2149713.53 553487.18 25.74702035 

Regija 572 9035855.39 2164800.55 23.95789282 
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V povprečju društva s pridobitno dejavnosti ustvarijo v le slabih 24% vseh prihodkov. Vsa društva iz regije (572) s pridobitno dejavnostjo ustvarijo 

dobrih dvesto tisoč evrov. Pridobitna dejavnost je veliko bolj razvita v zavodih, ki iz naslova pridobitne dejavnosti ustvarijo kar slabih 86 odstotka 

svojih prihodkov.  

Tabela 17. Prihodki zavodov glede na vrsto prihodkov v letu 2018 

Prihodki zavodov, glede na vrsto prihodkov, 2018     

 število zavodov Celotni prihodki v EUR Prihodki iz pridobitne  
dejavnosti v EUR 

Delež prihodkov iz  
pridobitne dej. V % 

Zagorje ob Savi 11 109546.03 108946.02 99.45227591 

Litija 5 17068.35 17064.9 99.97978715 

Hrastnik 2 54319.17 54317.91 99.99768038 

Trbovlje 17 341008.56 267716.81 78.5073577 

Regija 35 521942.11 448045.64 85.842018 

 

Ustanove v regiji so slabo likvidne in njihovi prihodki močno variirajo. V letu 2018 je šest delujočih ustanov v regiji ustvarilo slabih 10.000,00€. Ustanove 

iz Zagorja ob Savi so v letu 2018 s pridobitno dejavnostjo ustvarijo 65% svojih prihodkov, litijske ustanove pa s pridobitno dejavnostjo v tem letu niso 

ustvarile prihodkov.  

Tabela 18. Prihodki ustanov glede na vrsto prihodkov 2018 

Prihodki ustanov, glede na vrsto prihodkov, 2018     

 število ustanov Celotni prihodki v EUR Prihodki iz pridobitne  
dejavnosti v EUR 

Delež prihodkov iz  
pridobitne dej. V % 

Zagorje ob Savi 3 3404.4 2222.62 65.28668782 

Litija 3 7068.3 0 0 

Hrastnik 0 0 0 0 

Trbovlje 0 0 0 0 

Regija 6 10472.7 2222.62 21.2229893 
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V zasavski regiji je leta 2018 delovalo 163 organizacij s statusom v javnem interesu. Od tega je bilo 158 društev, trije zavodi in dve ustanovi.  Največ 

nevladnih organizacij leta 2018 v javnem interesu beležimo v Zagorju  ob Savi (55), najmanj pa v občini Hrastnik (23), v Litiji je delovalo 41, v Trbovljah 

pa 44 nevladnih organizacij s statusom v javnem interesu. Nevladne organizacije s statusom v javnem interesu so upravičene do donacij iz naslova 

0,5% dohodnine, ki jih lahko posamezniki namenijo izbranim NVO v javnem interesu.  

Tabela 19. Upravičenci do donacij 0,5-NVO v javnem interesu v letu 2018 v zasavski regiji 

 Litija Zagorje Trbovlje Hrastnik Zasavska regija 

Društvo 41 53 41 23 158 

Zavod 0 0 3 0 3 

Ustanova 0 2 0 0 2 

Skupaj  41 55 44 23 163 

 

Od vseh nevladnih organizacij iz zasavske regije, ki so bile upravičene do prejemanja donacij iz naslova 0,5%, v letu 2018, je 119 organizacij prejelo  

več kot pet donacij na posamezno organizacijo, 22 organizacij je prejelo manj kot pet donacij na organizacijo,  22 organizacij pa ni prejelo nobene 

donacije.    

Tabela 20. NVO prejemnice donacij 0,5 v letu 2018, v zasavski regiji 

 Litija Zagorje ob Savi Trbovlje Hrastnik Regija 

št. NVO prejemnic donacij 41 55 44 23 163 

št. NVO prejemnic več kot 5 donacij 31 39 30 19 119 

skupno število donacij /ljudi 
doniralo 

2263 2736 1902 1216 8117 

skupen znesek prejetih sredstev 21572.15 25817.34 19775.54 10590.05 77755.08 

št. NVO prejemnic manj kot 5 
donacij 

1 10 8 3 22 

št. NVO, ki niso prejele donacij 9 6 6 1 22 
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V letu 2018, v zasavski regiji, beležimo 8117 vseh donacij nevladnim organizacijam v javnem interesu, v skupni vrednosti 77.755,08 €.  Največ 

sredstev so z donacijami zbrale nevladne organizacije iz Zagorja ob Savi (25.817,34 €), najmanj pa nevladne organizacije v javnem interesu iz 

Hrastnika (10.590,05 €).  Trboveljske Nevladne organizacije v javnem interesu so prejele 19.775,51 €, litijske pa 21.572,15 €. 
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3. Povzetki 
 

 Zasavska regija je  po površini najmanjša, po številu prebivalcev pa druga najmanjša slovenska 

statistična regija.  

 V letu 2018 je bilo v regiji po podatkih Ajpes-a 613 nevladnih organizacij. Največ nevladnih 

organizacij zasavske regije je bilo v občini Zagorje ob Savi. Delež društev je v strukturi nevladnih 

predstavlja 93,3 odstotka, na ravni Slovenije predstavljajo društva  87,2 odstotka nevladnega 

sektorja. Podobno kot na slovenski ravni, so tudi v zasavski regiji najbolj zastopana športna in 

rekreativna društva.  

 Večinski del vseh prihodkov nevladnih organizacij v regiji je bil ustvarjen v društvih. Večji del 

teh prihodkov izhaja iz nepridobitne dejavnosti. Regija je pod slovenskim povprečjem glede 

ustvarjanja prihodkov iz pridobitne dejavnosti. 

 V zasavski regiji  je bilo leta 2018 ustvarjeno 1,46 odstotka vseh prihodkov nevladnih 

organizacij v Sloveniji. 

 Slabih 52 odstotkov društev s prihodki,  predstavljajo društva, ki so ustvarila do 5.000 EUR 

celotnih prihodkov v letu 2018, kar kaže, da ima velik del društev skromen obseg dejavnosti.   

 Nevladne organizacije v zasavski regiji so v letu 2018 ustvarjale 52,27 delovnega mesta, od tega 

velika večina v društvih. Najmanj zaposlenih v nevladnih organizacijah je v letu 2018 imela 

občina Hrastnik. 

 V štirih letih (od leta 2015 do leta 2018) je zasavska regija postala bogatejša za devet nevladnih 

organizacij, predvsem na račun zavodov.  V tem obdobju je nastalo 13 novih zavodov, število 

društev se je zmanjšalo za tri, z delovanjem je prekinila tudi ena ustanova.  

 V letu 2018 so nevladne organizacije iz zasavske regije, ki delujejo v javnem interesu zbrale za 

77.755,08 € iz naslova donacij 0,5% dohodnine 

4. Viri 
 

 Slovenske regije v številkah, Statistični urad Republike Slovenije, Ljubljana 2014 

 Podatki iz letnih poročil društev za leto 2018 po regijah in občinah, AJPES 

 Podatki iz letnih poročil zasebnih zavodov in ustanov za leto 2018, AJPES 

 Statistični urad RS, Podatkovni portal SI-STAT, Demografsko in socialno področje, www.stat.si 

 RS, Ministrstvo za notranje zadeve 

http://www.mnz.gov.si/si/mnz_za_vas/drustva_ustanove_shodi_prireditve/ 

 CNVOS, www.cnvos.si 

 AJPES, www.ajpes.si 

 dokument donacije za leto 2018  in seznam organizacij v javnem interesu za leto 2018 
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