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IME POBUDE  

Delo nevladnih organizacij je ekonomsko razvrednoteno – povečajmo mu vrednost z enakovrednim 

poslovnim partnerstvom 

OPIS POBUDE  

Delo NVO je ekonomsko razvrednoteno. Praktično je v zasavski regiji in tudi drugod po Sloveniji 

postala folklora, da nevladne organizacije v lokalnem okolju brezplačno ali za zelo malo denarja 

sodelujejo pri občinskih prireditvah in podobnih projektih. Njihov prostovoljni prispevek se pričakuje 

pri popestritvah programa, pri partnerskih sodelovanjih na različnih razpisih, pogosto za pomoč pri 

izvedbi takšnih in drugačnih promocijskih akcij ipd.  

 

V nevladnih organizacijah ocenjujemo, da takšen način sodelovanja z nevladnimi organizacijami ni 

več sprejemljiv. Opozarjamo, da je nevladni sektor v precej nehvaležnem položaju. Denar za 

profesionalne zunanje izvajalce vedno obstaja. Na nevladnih organizacijah pa se kot je že ustaljena 

praksa varčuje. Pogosto se sliši, da so lahko NVO veseli, ker jim sodelovanje na takšnih in drugačnih 

prireditvah pomeni promocijo. Pa kaj še. 

 

V prihodnjem mandatu želimo, da se občinske prireditve razume predvsem kot poligon za 

vključevanje nevladnih organizacij, ter da se sodelujočim organizacijam izvedene storitve dostojno 

plačajo. Sporočamo še, da naj organizatorji ponotranjijo zavedanje, da so nevladne organizacije tiste, 

ki dogajanju v občini dodajajo vrednost in tako poudarjajo identiteto in posebnosti kraja in dogodkov. 

Še večkrat pa se izkaže, da nevladne organizacije zadeve izpeljejo originalno in drugačno/ posebno v 

primerjavi z najetimi zunanjimi izvajalci/ večjimi korporacijami, katerih dogodki so prazni in izvedeni 

po generičnem kopitu, ki pri ljudeh pustijo praznino in iz dogodkov odhajajo z občutkom, da niso 

doživeli tistega po kar so prišli. Vse to vpliva na splošno vzdušje in dobro počutje prebivalcev občine.  

 

Pobuda se glasi. Nevladne organizacije javne občine in javne institucije povabite k sodelovanju kot 

enakovrednega poslovnega partnerja pri oblikovanju in načrtovanju družbenega dogajanja z 

namenom, da skupaj ponovno zagotovimo originalnost in posebnost dogajanja ter poskrbimo za 

ohranjanje identitete kraja. Dogodki naj se programsko in izvedbeno načrtujejo v sodelovanju z 

izbranimi NVO. In prioriteta prireditev naj bo najprej vključevanje in sodelovanje NVO in šele nato 

zunanjih izvajalcev. Izdatke za zunanje izvajalce je potrebno zmanjšati in del tega denarja pretopiti v 

lokalni NVO sektor. 

 

Sodelovanje in storitve NVO je potrebno dostojno plačati glede na predviden obseg dela in dodano 

vrednost, ki jo nevladne organizacije zagotavljajo. Takšen način sodelovanja bo povečal ekonomsko 

dinamiko nevladnega sektorja, izboljšalo njihove storitve, pripomoglo bo k oblikovanju novih 

programov in izboljšalo vzdušje in produktivnost civilne družbe. Skupaj bomo dosegli najboljše 

rezultate. 
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