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Ta sporazum je namenjen razvoju našega tesnega, učinkovitega in enakopravnega 

sodelovanja pri izboljševanju kvalitete življenja občank in občanov. Sporazum med 

društvi, zasebnimi zavodi in ustanovami (v nadaljevanju nevladne organizacije) iz območja 

občine Litija in županom občine Litija služi kot ogrodje za naša skupna prizadevanja. 

Občina in nevladne organizacije bomo zato skupaj razvile načine, kako ta sporazum 

uspešno uporabljati v praksi. 

  

1. SKUPNA VIZIJA 

 

Ta sporazum predstavlja splošni okvir za krepitev sodelovanja med občino in nevladnimi 

organizacijami, ki delujejo na območju občine Litija. Sporazum vsebuje osnovna načela 

medsebojnega odnosa, hkrati pa predstavlja skupno zavezo vseh za: 

- partnersko sodelovanje pri zagotavljanju višje kakovosti življenja občanov in 

občank; 

- spodbujanje in podporo prostovoljstvu v lokalnih skupnostih; 

- skupno oblikovanje lokalnih politik, ki vplivajo na delovanje nevladnih organizacij. 

Ob tem partnerji izhajamo iz spoznanja, da je delovanje nevladnih organizacij izjemnega 

pomena za razvoj demokratične, socialno vključujoče družbe in kvalitetnega življenja v 

lokalni skupnosti. Partnerji se strinjamo, da je to mogoče doseči: 

- z močnimi, raznolikimi in neodvisnimi nevladnimi organizacijami; 

- s spodbujanjem ljudi k vključevanju v aktivnosti lokalne skupnosti; 

- z zagotavljanjem priložnosti in podpore za prostovoljno delo v lokalni skupnosti; 

- s promocijo enakih možnosti in različnosti. 

S tem sporazumom partnerji pripoznavamo: 

- pomembno vlogo nevladnih organizacij pri spodbujanju, organiziranju in 

podpiranju prostovoljnega dela; 

- pomembno vlogo nevladnih organizacij v življenju občanov in občank; 

- pomembno vlogo občine pri krepitvi nevladnih organizacij. 

Partnerji se zavedamo, da lokalna politika in njeno odločanje pomembno vplivajo na 

delovanje nevladnih organizacij. S tem sporazumom želimo doseči, da bo ta vpliv 

pozitiven in v dobrobit vseh. 
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2. SKUPNA NAČELA 

 

Ta sporazum temelji na naslednjih skupnih načelih: 

- vključevanje občanov v aktivnosti lokalnih skupnosti je bistvenega pomena za 

obstoj demokratične družbe; 

- neodvisne, raznolike in močne nevladne organizacije so ključnega pomena za 

dobrobit družbe ter za blaginjo občanov in občank; 

- občine in nevladne organizacije imamo pri razvoju in izvajanju javnih politik in 

storitev različne, a komplementarne vloge; s skupnim delovanjem lahko za občane, 

občanke in lokalno skupnost dosežemo boljše rezultate; 

- vsak od partnerjev ima svoje prednostne naloge, vsi pa stremimo k odprtosti, 

iskrenosti, sodelovanju, neodvisnosti in odgovornosti; 

- konstruktivno posvetovanje in pravo sodelovanje krepita naše medsebojne odnose 

in izboljšujeta storitve, ki jih zagotavljamo občanom in občankam; 

- občina in nevladne organizacije smo odgovorne različnim deležnikom; kljub njeni 

podpori nevladnim organizacijam pri njihovem prizadevanju za dobrobit občanov 

in občank je občina dolžna v prvi vrsti zagotavljati storitve, s katerimi izpolnjuje 

svoje osnovne funkcije; 

- ne glede na finančna razmerja med partnerji,  imajo nevladne organizacije vso 

pravico, da za dosego svojih ciljev, ob upoštevanju zakonskih omejitev, 

organizirajo javne shode, javne proteste, medijske kampanje, oblikujejo peticije, 

izvajajo ulične akcije ipd.; 

- partnerji smo na vseh področjih svojega delovanja zavezani k promociji in krepitvi 

enakih možnosti; 

- partnerji zagotavljamo trajnostno načrtovanje in izvajanje storitev; 

- morebitne nesporazume bomo reševali na konstruktiven in miren način. 

 

3. ZAVEZE OBČINE GLEDE SODELOVANJA Z NEVLADNIMI 
ORGANIZACIJAMI  

 

Občina priznava in podpira neodvisnost nevladnih organizacij, ki delujejo v javnem 
interesu, pri njihovem delovanju in izvajanju aktivnosti v dobrobit širše skupnosti in v 
korist območja, na katerem delujejo.  

Občina prepoznava pomen zagovorništva in pravico nevladnih organizacij, da odgovorno 

vplivajo na oblikovanje politik in javno mnenje, da komentirajo ali nasprotujejo lokalnim 

politikam, ne glede na finančna razmerja med partnerji. 
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Nadalje prepoznava in podpira vlogo podpornih nevladnih organizacij, kot so regionalno 

stičišče nevladnih organizacij osrednje Slovenije ter vsebinske in horizontalne mreže 

nevladnih organizacij. 

Občina bo promovirala in si prizadevale za: 

- Premišljeno in kontinuirano financiranje nevladnih organizacij, ki zagotavlja 

njihovo trajnost in dolgoročno delovanje; 

- financiranje nevladnih organizacij na podlagi jasnih, preglednih in vnaprej znanih 

kriterijev; 

- politiko financiranja, ki bo upoštevala cilje nevladnih organizacij in njihovo 

potrebo po neodvisnem in učinkovitem delovanju; 

- odprto in vključujoče sodelovanje z nevladnimi organizacijami pri določanju in 

ocenjevanju ciljev in kazalnikov financiranih programov; 

- sprotno financiranje programov, projektov in drugih dejavnosti nevladnih 

organizacij, ki prispevajo k javnemu dobru in delujejo v korist območja in občanov 

ter širše lokalne skupnosti; 

- obveščanje in posvetovanje z nevladnimi organizacijami o pogojih bodočega 

financiranja; 

- izdelavo ocen stanja in presoje učinkov pred sprejemanjem novih politik z 

namenom čim uspešnejšega ugotavljanja njihovih posledic za nevladne 

organizacije. 

Občina si bo prizadevala za odprto in transparentno sprejemanje odločitev z javnimi 

obravnavami, ki bodo nevladnim organizacijam, uporabnikom storitev in drugim 

deležnikom omogočale dovolj časa za ustrezne odzive. 

V izpolnjevanje svojih nalog in obveznosti  bo občina aktivno vključevala tudi nevladne 

organizacije iz občine. 

Nevladne organizacije se bodo aktivno vključevale tudi v lokalna razvojna partnerstva ter 

v izvajanje občinskih strategij. 

 

4. ZAVEZE NEVLADNIH ORGANIZACIJ GLEDE SODELOVANJA 

Z OBČINO 

 

Nevladne organizacije se zavedamo, da ima občina pri financiranju svoje prednostne 

naloge in zakonske obveznosti, ter da so sredstva za zagotavljanje osnovnih in zaželenih 

storitev omejena. Zaradi tega si bomo aktivno prizadevale za njihovo čim bolj učinkovito 

porabo in pokrivanje čim širših interesov lokalne skupnosti. Uveljavile bomo visoke 

standarde upravljanja in preglednosti delovanja ter se držale dogovorjenih pravil 
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poročanja. Do svojih financerjev in uporabnikov bomo imele odgovoren in profesionalen 

odnos.  

Prizadevale si bomo za vzpostavitev standardov kakovosti, ki ustrezajo naši vlogi in 

virom, ki so nam na voljo. 

V svoje delo bomo z namenom večje informiranosti ter doseganja učinkovitega razvoja in 

izvajanja naših storitev vključevale uporabnike, prostovoljce, člane in podpornike. 

Med nevladnimi organizacijami bomo spodbujali aktivne partnerske vezi z občino in se 

izogibali podvajanju naših storitev. 

Pri oblikovanju, uveljavljanju in zastopanju naših stališč in ciljev se bomo posvetovale s 

člani in uporabniki. 

 

5. SKUPNE ZAVEZE PRI NAŠEM DELU 

 

Partnerji bomo spodbujali učinkovito in trajno sodelovanje občinskih organov, lokalnih 

javnih zavodov in nevladnih organizacij. 

Prizadevali si bomo za povečanje prostovoljnega delovanja občanov in občank v skupno 

korist lokalne skupnosti.  

Držali se bomo načel odprtosti in iskrenosti, tako da bodo naše odločitve, kjer je to le 

možno, 

 sprejete javno. 

 

PODPISNIKI SPORAZUMA 

 Datum podpisa Podpis in žig 

Občin Litija, župan g. Franci Rokavec 

 

9.3.2012  

 

Nevladna organizacija in njihov zastopnik Datum podpisa Podpis in žig 

Društvo za razvoj in varovanje Geoss-a  

zakoniti zastopnik g. Jožef Dernovšek 

9.3.2012  
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