
 

 

 

Sistemsko sofinanciranje okoljskih nevladnih organizacij s 
strani državnih virov 
Analiza stanja, pregled primerov evropske dobre prakse in predlog sistemskega 
sofinanciranja v Sloveniji 

 

Povzetek  
 
Nevladne organizacije (NVO) igrajo pomembno vlogo pri oblikovanju in uresničevanju participativne 
demokracije. S svojo neodvisnostjo in strokovnostjo ter s sooblikovanjem zakonodaje in uvajanjem 
novih idej, razmislekov in kritik soustvarjajo delovanje družbe. Ključne so pri doseganju družbenega 
soglasja za prehod na bolj trajnostne oblike razvoja. Odpirajo nova področja delovanja, praks, idej, 
razmislekov ali kritik, njihov način delovanja ni prilagojen ustaljenim, prevladujočim logikam in 
praksam. Bistven dejavnik predstavljajo tudi na področju nadzora nad izvajanjem okoljevarstvene 
zakonodaje in politik ter na področjih ozaveščanja in informiranja, kjer imajo velik vpliv in so veliko 
bolj aktivne in uspešne kot država.  
 
Slovenske okoljske NVO pa so kljub veliki podpori in zaupanju javnosti v deprivilegiranem položaju 
glede na ostale NVO. Kljub izraziti družbeni potrebi po njihovem delovanju so se znašle v situaciji, ko 
se zaradi neurejenega sistemskega okolja oziroma neobstoječih virov programskega in projektnega 
sofinanciranja borijo za obstanek. Med vsemi NVO v Sloveniji imajo okoljske najbolj neugodno 
finančno sliko državnega proračunskega sofinanciranja, saj dobijo le 0,2 odstotka vseh sredstev, 
namenjenih NVO. Kar 70 odstotkov organizacij pa ocenjuje svoj finančni položaj kot nestabilen, slab 
ali zelo slab. Težava se pojavlja zaradi usihanja tujih virov, saj so bile do sedaj okoljske NVO od njih 
močno odvisne. Samo v zadnjih 4 letih so namreč iz tujih virov dobile več kot 2 milijona €, kar sicer 
kaže tudi na to, da so bile izredno uspešne v mednarodnem merilu pri pridobivanju sredstev in so na 
področje varstva okolja v Slovenijo pripeljale veliko tujih sredstev. Problem predstavlja tudi 
pridobivanje sredstev od podjetij, saj je po eni strani naklonjenost doniranja in sponzoriranja 
usmerjena bolj v socialno področje, po drugi strani pa okoljske NVO zaradi konflikta interesov ne 
sprejemajo sredstev od podjetij onesnaževalcev, ki bi preko njih izvajala t.i. zeleno zavajanje oz. 
greenwashing. Zaradi vsega zapisanega je financiranje iz javnih virov še toliko bolj pomembno. 
 
Nezavidljiv finančni položaj ogroža obstoj in razvoj NVO. Priča smo kadrovski podhranjenosti, 
odtekanju znanja in nezmožnosti zagotavljanja kontinuitete vsebinskega dela. V kolikor do sprememb 
ne bo prišlo v najkrajšem času in okoljskih NVO ne bo podprl njihov matični resor, Ministrstvo za 
okolje in prostor, bo obstoj okoljskega nevladnega sektorja v Sloveniji resno ogrožen. Da bi se temu 
izognili, je bila pripravljena raziskava, katere namen je bil najti in izbrati nekatere dobre prakse 
sistemskega financiranja okoljskih NVO v evropskih državah, ki bodo služile kot osnova za prenos v 
slovenski prostor.  
 
Izluščenih je bilo deset mehanizmov, ki smo jih razdelili glede na namen - programsko sofinanciranje 
za organizacije in mreže, projektno sofinanciranje in ostali mehanizmi. Glavni spoznanji pregleda sta, 
da imajo evropske države sistemsko financiranje okoljskih NVO urejeno izjemno neenotno, a da kljub 



 

 

 

neenotnosti obstaja veliko bogastvo potencialnih virov financiranja, ki lahko dobro služijo kot osnova 
za prenos v slovenski prostor. 
 
Pregled primerov evropskih dobrih praks sistemskega sofinanciranja okoljskih NVO s strani državnih 
virov je bil skupaj s pregledom sofinanciranja celotnega slovenskega nevladnega sektorja obravnavan 
na delavnici, ki so se je udeležili predstavniki večjih okoljskih NVO. Namen je bil najti mehanizem, ki 
ima visok potencial dosežene višine sredstev in je obenem neodvisen od dnevne politike. 
 
Izbran je bil mehanizem, ki dobro izpolnjuje zastavljena merila. Kampanja za sistemsko sofinanciranje 
bo usmerjena v mehanizem, kjer se bodo sredstva razdeljevala preko razpisov pri Eko skladu, pri 
čemer bo vir sredstev 1 odstotek od okoljskih taks. Namen kampanje in tudi te raziskave je 
vzpostaviti sistemsko sofinanciranje okoljskih NVO v Sloveniji ter tako omogočiti ne samo obstoj, 
ampak tudi nadaljnji razvoj tako pomembnega stebra zdrave demokratične družbe. 

 
 


