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Predmet javnega razpisa:

Sofinanciranje programov/projektov podpornega okolja za 
razvoj nevladnih organizacij – trije sklopi:

• Sklop A: horizontalna mreža NVO

• Sklop B: regionalna stičišča NVO

• Sklop C: mreža za prostovoljstvo 



Specifični cilji:

1. Okrepiti informiranost organizacijski razvoj, strokovni in 
zagovorniško usposobljenost NVO

2. Prispevati k večji vlogi NVO pri oblikovanju politik

3. Okrepiti čezsektorsko povezovanje in sodelovanje 



Upravičeni prijavitelji – pogoji za vse SKLOPE

• nevladna organizacija

• najmanj 24 mesecev vpisan v Poslovni register Slovenije,

• v letu 2018 najmanj 50.000 EUR prihodka,

• je imel na dan 1. 1. 2019 zaposleni vsaj dve (2) osebi 

• ima v Republiki Sloveniji odprt transakcijski račun

• ima poravnane vse davke in druge obvezne dajatve,

• ni v stečajnem postopku, postopku prenehanja delovanja, postopku 

prisilne poravnave ali postopku likvidacije,

• upošteva prepoved dvojnega sofinanciranja



Upravičeni prijavitelji za SKLOP A – dodatni pogoj

• nevladna organizacija, ki na nacionalni ravni združuje nevladne 

organizacije iz različnih vsebinskih področij delovanja in izvaja 

dejavnosti informiranja, svetovanja, izobraževanja, raziskovanja, 

zagovorništva, mreženja, promocije in podpore v korist vseh nevladnih 

organizacij na nacionalni ravni. 



Upravičeni prijavitelji za SKLOP B – dodatni pogoj

• nevladna organizacija, ki na ravni razvojne regije, kot jo določa zakon, 

ki ureja skladen regionalni razvoj, ali na ravni več občin, ki 

predstavljajo zaključeno prostorsko celoto, združuje nevladne 

organizacije iz različnih vsebinskih področij delovanja in izvaja 

dejavnosti informiranja, svetovanja, izobraževanja, raziskovanja, 

zagovorništva, mreženja, promocije in podpore v korist vseh nevladnih 

organizacij na ravni svojega delovanja. 

• Ima sedež v statistični regiji NUTS 3, v kateri bo izvajal 

program/projekt. 

• Prijavitelji iz Podravske, Savinjske, Osrednjeslovenske, Gorenjske 
in Jugovzhodne Slovenije morajo imeti obvezno vsaj enega (1) 

partnerja, ki mora imeti sedež v upravni enoti, ki ima sedež v regiji, v 

kateri se izvaja program/projekt. Obenem partner ne sme imeti sedeža 

v isti upravni enoti kot prijavitelj.



Upravičeni prijavitelji za SKLOP C

• je vpisan v vpisnik prostovoljskih organizacij in organizacij s 

prostovoljskim programom skladno z Zakonom o prostovoljstvu 

(Uradni list RS, št.10/11, 16/11 – popr. in 82/15).

• na nacionalni ravni združuje nevladne organizacije z različnih področij 

prostovoljstva.



Pogoji za partnerje

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

Zakona o nevladnih organizacijah (Uradni list RS, št. 21/18),

• najmanj 12 mesecev vpisan v Poslovni register Slovenije,

• ima v Republiki Sloveniji odprt transakcijski račun

• ima poravnane vse davke in druge obvezne dajatve

• ni v stečajnem postopku, postopku prenehanja delovanja, 

postopku prisilne poravnave ali postopku likvidacije,

• prepoved dvojnega sofinanciranja



Pogoji za partnerje – dodaten pogoj za sklop B

• Ima sedež v statistični regiji NUTS 3, v kateri se bo izvajal 

program/projekt, vendar ne v isti upravni enoti kot prijavitelj. 

Projektno partnerstvo - skupaj največ štiri NVO, 
t.j. prijavitelj in trije partnerji, ki izvajajo program/projekt

Pridruženi partnerji – občine, podjetja, združenja, RRA-ji, 
NVO-ji, socialna podjetja, izobraževalne in kulturne

Institucije – pripomorejo k uspešnejši izvedbi



Višina razpisanih sredstev za obdobje 2019-2023

2019 2020 2021 2022 2023 SKUPAJ

545.000 1.515.000 1.210.000 1.466.000 990.000 5.726.000

A - horizontalna mreža 100.000 250.000 210.000 240.000 160.000 960.000

B - regionalna stičišča 400.000 1.150.000 900.000 1.126.000 750.000 4.326.000

C - mreža za prostovoljstvo 45.000 115.000 100.000 100.000 80.000 440.000



Višina razpisanih sredstev za obdobje 2019-2023

Regija (NUTS 3) Max. zaprošena sredstva

Savinjska 446.000

Podravska 419.000

Jugovzhodna Slovenija 392.000

Osrednjeslovenska 392.000

Gorenjska 365.000

Goriška 338.000

Koroška 338.000

Obalno-kraška 338.000

Pomurska 338.000

Zasavska 338.000

Posavska 311.000

Primorsko-notranjska 311.000



Upravičeni stroški

Stroški osebja + do 40 % pavšala 

 100.000 + max. 40.000 = 140.000 

 v Obrazec 3 vnašate ure dela in % pavšala!

Urna postavka = 14,67 EUR/ura -> 2.552,85 EUR (II. bruto)

Trajanje: začetek 1. 10. 2019, najkasneje 1. 1. 2020

Konec: 30. 9. 2023 za vse SKLOPE

Predplačila – za obdobje 4-ih mesecev, zapiranje predplačil



Rok in način prijave na javni razpis

• Rok za oddajo vloge: 9. september – osebno do 15h ali 
navadna poštna pošiljka, priporočeno velja žig 9. 9. 2019

• Naslov: Ministrstvo za javno upravo, Tržaška 21/V, 1000 
Ljubljana;

• Odpiranje 8 dni od izteka roka za oddajo vlog

• Označba vlog – priloga H: “NE ODPIRAJ!

VLOGA NA JAVNI RAZPIS ZA PODPORNO OKOLJE ZA 
RAZVOJ NEVLADNIH ORGANIZACIJ 2019-2023“; SKLOP A, 
B ali C (ustrezno obkroži)



Merila za ocenjevanje

Merilo Kaj se ocenjuje Maks. št. 
točk

Sposobnost in izkušnje ter strateške 
usmeritve

Obrazec št. 2: Prijavnica - točka 2.1. 
Zgodovina, vloga in izkušnje prijavitelja in 
točka 2.2. Strateški cilji

20

Ustreznost izvedbenega načrta Obrazec št. 2: Prijavnica – točka 2.3. 
Utemeljitev vloge, točka 2.4. Ciljne 
skupine in točka 2.5. Pridruženi partnerji 
+ Priloga F 

35

Izvedljivost in finančna vzdržnost 
programa/projekta

Obrazec št. 2: Prijavnica, točka 2.6 
Izvedbeni načrt in Obrazec 3: Finančni 
načrt ter točka 2. 7. Tveganja

15

Trajnost predvidenih rezultatov Obrazec št. 2: Prijavnica, točka 2.8: 
Trajnost 

5

SKUPAJ: 75



Druge pomembne informacije

• pisna vsebinska vprašanja na gp.mju@gov.si do 30. 8. 
2019

• dopolnjevanje vlog - v roku osmih dni od odpiranja komisija 
pozove prijavitelje in določi rok za dopolnitev

• objava rezultatov razpisa - najkasneje v 60. dneh po 
zaključku odpiranja vlog  



Priprava vloge

• Preverite, ali izpolnjujete vse navedene pogoje;

• Upoštevajte zahteve JR in razpisne dokumentacije –
predvidite tudi aktivnosti za verifikacijo kazalnikov!;

• Bodite jasni, konkretni in natančni;

• Obrazci vsebujejo dodatna navodila in pojasnila, ki jih je 
smiselno upoštevati.


