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Predmet javnega razpisa:

• Sofinanciranje delovnih mest za mentorje in/ali 

koordinatorje prostovoljstva

• Razvoj prostovoljskih organizacij ter kreiranju novih 

prostovoljskih programov v okolju oz. skupnosti



Namen JR

Sofinanciranje 35 delovnih mest za mentorje in/ali koordinatorje

Delo mentor 

skrb za prostovoljce, uvajanje prostovoljcev v delo, motiviranje, svetovanje, 

vodenje prostovoljcev, povezovanje, spodbujanje, nudenje podpore ipd.

Delo koordinator prostovoljstva 

usklajuje delo in procese, povezuje prostovoljce z ljudmi, oblikuje urnike dela 

prostovoljcev, usklajuje delovanje prostovoljcev z organizacijo, vodstvom, 

sodelavci ipd.



Cilj javnega razpisa:

• Kakovostno organizirano ter trajnostno naravnano prostovoljstvo,

• Profesionalizacija nevladnega sektorja za organizirano in 

kakovostno prostovoljsko delo ter upravljanje s prostovoljci.



Pogoji za kandidiranje na JR

• je nevladna organizacija, ki izpolnjuje pogoje določene v 2. 

členu Zakona o nevladnih organizacijah ,

• je vpisan v vpisnik prostovoljskih organizacij in organizacij s 

prostovoljskim programom skladno z Zakonom o 

prostovoljstvu,

• je najmanj 12 mesecev vpisan v Poslovni register Slovenije,

• je  imel v letu 2021 najmanj 25.000 EUR prihodka,

• ima zaposleno vsaj eno (1) osebo za polni ali krajši delovni 

čas,

• ni v stečajnem postopku, postopku prenehanja delovanja, 

postopku prisilne poravnave ali postopku likvidacije.



Specifični pogoji JR

• Prijavitelj mora z osebo, ki bo zaposlena na sofinanciranem delovnem mestu skleniti

pogodbo o zaposlitvi za neprekinjeno obdobje najmanj 27 mesecev za polni delovni

čas. Zaposlitev za krajši delovni čas od polnega je dovoljena le v primeru, da je

osebi z odločbo priznana pravica do dela s krajšim delovnim časom od polnega.

• Prijavitelji morajo pogodbo o zaposlitvi osebe na sofinanciranem delovnem mestu

skleniti najkasneje v roku štirih (4) mesecev po podpisu pogodbe o sofinanciranju.

• V primeru, da zaposlena oseba na delovnem mestu, za katerega bo prijavitelj prejel

sofinanciranje, predčasno preneha z delovnim razmerjem, je prijavitelj dolžan

zagotoviti njeno nadomestitev.

Prijavitelj lahko zaprosi za sofinanciranje največ

enega delovnega mesta



Financiranje

Skupna višina JR je 2.100.000 EUR

Višina sofinancirane vloge v višini do največ 

60.000 EUR



Upravičen strošek

Sofinanciran strošek delovnega mesta 30.000 EUR/letno za 

polni delovni čas.

Sofinanciranje za obdobje 24 mesecev ob naslednjih pogojih:

• pogodba o zaposlitvi osebe na sofinanciranem delovnem

mestu mora biti sklenjena za neprekinjeno obdobje najmanj

27 mesecev za polni delovni čas,

• pogodba o zaposlitvi osebe na sofinanciranem delovnem

mestu mora biti sklenjena najkasneje v roku štirih (4)

mesecev po podpisu pogodbe o sofinanciranju,

• vse aktivnosti in naloge morajo biti izvedene na način, kot

bodo navedene v vlogi na javni razpis, prav tako bo moral

upravičenec doseči vse načrtovane kazalnike



Rok in način prijave na javni razpis

• Predložena vloga na spodaj naveden naslov do: 07. 

decembra 2022 do 23.59 ure (izključno po pošti s priporočeno 

poštno pošiljko in na način, da bo jasno razviden datum in ura 

oddaje vloge);

• Naslov: Ministrstvo za javno upravo, Tržaška 21, 1000 

Ljubljana;

• Označba vlog: “NE ODPIRAJ! VLOGA ZA JR ZA RAVOJ 

PROSTOVOLJSKIH ORGANIZACIJ;

• Vloga (Obrazec št. 1) v papirnati/tiskani obliki in na USB 

ključku: prijavni obrazci, priloge, speti ali vloženi v mapo po 

vrstnem redu v skladu s seznamom v JR oz. RD.



Druge pomembne informacije

• pisna vprašanja izključno na gp.mju@gov.si do 01. 12. 

2022,

• odgovori bodo objavljeni na spletni strani MJU 

(VPRAŠANJA in ODGOVORI),

• odpiranje vlog- v roku 8 dni od roka za oddajo vlog na JR,

• dopolnjevanje vlog - v roku osmih dni od odpiranja, pozivi 

prijaviteljem po pošti ter elektronski pošti,

• objava rezultatov razpisa - najkasneje v 60. dneh po 

zaključku odpiranja vlog 

mailto:gp.mju@gov.si


Priprava vloge

• Preverite, ali izpolnjujete vse navedene pogoje;

• Upoštevajte zahteve JR in razpisne dokumentacije;

• Pazite, da prilagate prave obrazce in priloge;

• Bodite jasni, konkretni in natančni;

• Obrazec vsebuje dodatna navodila in pojasnila, ki jih je 

smiselno upoštevati;



Merila za ocenjevanje

Merilo Kaj se ocenjuje Maks. št. 

točk

Vizija organizacije na področju 

prostovoljstva

- Ocena stanja prostovoljstva v 

organizaciji 

- Predstavitev vizije v naslednjih 

3 letih

- Ambicije organizacije na 

področju prostovoljstva 

10

Ustreznost delovnega mesta - Potreba in prispevek delovnega 

mesta k razvoju organizacije

- Opis delovnih nalog

- Prispevek k izboljšanju kakovosti 

življenja

30



Merila za ocenjevanje

Merilo Kaj se ocenjuje Maks. št. 

točk

Dodatna merila - Status NVO javni interes

- Organizacija ni pridobila 

subvencije DM na JR 

profesionalizacija 2019-SKLOP B

- Formalno popolna vloga

6



Kazalniki

• Izberete najmanj 1 in največ 4 

• Lahko dodatno vpišete tudi svoje 

• Se ne ocenjujejo jih bomo pa spremljali v času poročanja

• Predlog kazalnikov:

➢ Število dogodkov za promocijo in pridobivanje novih 

prostovoljcev;

➢ Število dogodkov za motivacijo/ohranjanje prostovoljcev

➢ Število koordiniranih/mentoriranih prostovoljcev

➢ Število novih/nadgrajenih programov

➢ Število bolj zadovoljnih prostovoljcev



Za konec

Da ponovimo…

JR je namenjen sofinanciranju delovnih mest, ki dolgoročno

prispevajo k razvoju prostovoljskih organizacij ter kreiranju

novih prostovoljskih programov v okolju oz. skupnosti.



Veliko uspeha pri pripravi vloge.


