
DELOVNO GRADIVO 

NAČRTOVANI CILJI PRIČAKOVANI 
REZULTATI 

UKREPI DOPRINOS NOSILEC/SODELUJOČI Kazalnik Ciljna 
vrednost 

ROK POTREBNA 
FINANČNA 
SREDSTVA 

1. Vzpostaviti 
spodbudno 
podporno 
okolje za 
delovanje in 
razvoj NVO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1 Urejen statusno 
pravni okvir 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Priprava in sprejem Zakona 
o nevladnih organizacijah -   
opredelitev pojma nevladne 
organizacije, enotni pogoji 
za pridobitev statusa NVO v 
javnem interesu, stabilno 
delovanje NVO, vzpostavitev 
enotne evidence NVO v 
javnem interesu 

- pojem »nevladna organizacija« 
je jasno opredeljen 

- enotna ureditev pogojev za 
pridobitev statusa v javnem 
interesu 

- stabilno delovanje NVO ter 
finančne spodbude 

- pregled nad NVO v javnem 
interesu (enotna evidenca)  

Nosilec: MJU 
Sodelujoči: resorna 
ministrstva, NVO 
mreže in stičišča v 
okviru financiranih 
projektov 

Sprejet zakon 
 
 
Št. 
predstavitev 
zakona 

1 
 
 
6 

januar 2017 
 

 
maj, junij 

2016 

12.000,00 
 
 
 

Analiza izvajanja  Zakona o 
zavodih – priprava rešitev, ki 
vodijo k posodobitvi 
ureditve položaja in 
delovanja zasebnih zavodov 
kot nepridobitnih pravnih 
oseb, zagotovitvi večje 
avtonomije njihovega 
upravljanja in uvedbi 
dosledne prepovedi izplačil 
morebitnega dobička 

- posodobitev zakonodaje in 
odprava administrativnih 
bremen 

- jasna opredelitev zasebnega 
zavoda (neprofitna oseba 
zasebnega prava, določitev 
namenov delovanja, prepoved 
ustanovitve za namene 
pridobivanja dobička), 

- jasna opredelitev pridobitne oz. 
dopolnilne dejavnosti, ki jo 
lahko zasebni zavod izvaja 
samo pod določenimi pogoji 
(opredelitev v temeljnem aktu, 
prispevek k uresničevanju 
namena zasebnega zavoda, 
izvajanje samo v obsegu, 
potrebnem za dosego namena 
zasebnega zavoda), 

- večja svoboda pri upravljanju in 
določanju organov (zasebni 
zavod upravlja direktor ali 
uprava, vse ostale organe si 
zasebni zavod določa sam v 
aktu o ustanovitvi), 

- obvezna uporaba presežka 
prihodkov nad odhodki za 

Nosilec: MJU 
 

Izvedena 
analiza in 
pripravljen 
predlog rešitev 
 

1 2018 / 
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uresničevanje namena 
zasebnega zavoda oziroma za 
opravljanje in razvoj njegovih 
osnovnih dejavnosti 
(prepovedana je torej delitev 
presežka npr. med člane 
organov) 

Priprava sprememb in 
dopolnitev Zakona o 
humanitarnih organizacijah 
– razširitev nabora 
upravičencev do pridobitve 
statusa (sprememba 2. 
člena ZHO) 

- odprava neenake obravnave 
NVO 

- status humanitarne 
organizacije bodo ob 
izpolnjevanju zakonsko 
določenih pogojev lahko 
pridobile vse 
pravnoorganizacijske oblike 
NVO 

- večje število NVO bo 
upravičenih do sredstev FIHA 

Nosilec: MDDSZ in 
MZ  
Sodelujoči: MJU 

Sprejeta 
novela 
 

1 
 

2019 
 

 

/ 

1.2  Urejen finančni 
okvir 

 

Priprava sprememb in 
dopolnitev Zakona o davku 
o dohodku pravnih oseb - 
predlaga se, da nepridobitni 
zavezanci, ki opravljajo 
dejavnost v javnem interesu 
(izvajajo dejavnosti, ki 
presegajo interes članov ali 
neke ožje skupine in so 
prepoznane kot javno 
koristne in jim država zaradi 
učinkov, ki jih dosegajo v 
družbi,  že sedaj priznava 
poseben položaj, glede na 
ostale NVO) davka ne 
plačajo tudi od prihodkov iz 
pridobitne dejavnosti, ki ne 
presegajo 40.000 eurov 

- ohranitev celotnega prihodka 
in s tem večja stabilnost 
delovanja 

- odpoved določenemu delu 
davkov 

- dostop NVO v javnem interesu 
do dodatnih sredstev  

- blaženje socialnih stisk 
- blaženje prikrite revščine  

Nosilec: MF 
Sodelujoči: MJU 

Sprejeta 
novela 

1 2018  
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Podporni ukrepi za 
zagotovitev ciljnega, 
učinkovitega in 
transparentnega 
financiranje nevladnih 
organizacij na nacionalni 
ravni in promocija na lokalni 
ravni – monitoring in 
promocija ciljno naravnanih 
javnih razpisov na nacionalni 
in lokalni ravni, 
usposabljanja za 
razpisovalce, evalviranje 
javnih razpisov,  

- sprememba kulture javnih 
uslužbencev – večja 
ozaveščenost o pomenu 
nevladnega sektorja 

- učinkovita poraba javnega 
denarja 

- boljši rezultati programov in 
projektov, ki sledijo ciljem 
javnih politik (več doseženih 
ciljev javnih politik) 

- kakovostnejše storitve NVO 
- povečanje transparentnosti 

razdeljevanja javnih sredstev 
- vzpostavljen enotni sistem za 

informacijsko podporo javnim 
razpisom 

Nosilec: MJU 
Sodelujoči: resorna 
ministrstva 

Št. 
usposabljanj 
 
Delež javnih 
razpisov, ki 
zasledujejo 
ciljno, 
učinkovito in 
transparentno 
financiranje 
 
Delež 
evalviranih 
javnih razpisov 
 
Vzpostavitev 
enotnega 
informacijskeg
a sistema 

1 na 
leto 
 
70 % 
do 
2020 
 
 
 
50 %  
 
 
1 
 

2016-2020 
 
2017-2020 
 
 
 
 
 
 
do 2020 
 

 
2018 

 

/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
? 

1.3 Urejen 
infrastrukturni 
okvir 

Javni razpis za zagotovitev 
stabilnega, učinkovitega in 
trajnega delovanja 
podpornih organizacij NVO 
in prostovoljskih organizacij 
- zagotoviti financiranje 
podpornih struktur oziroma 
aktivnosti zagovorništva, 
usposabljanja, povezovanja 
NVO z namenom reševanja 
lokalnih potreb, 
informiranja in so 
namenjene razvoju sektorja, 
zagotavljanju trajnosti 
delovanja NVO, razvoju ter 
promociji prostovoljstva in 
sodelovanju NVO z drugimi 
sektorji 

- delujoče učinkovite podporne 
strukture 

- kakovostne podporne storitve 
in produkti za NVO 

- usposobljen nevladni sektor za 
izvajanje storitev 

- večja učinkovitost NVO in boljši 
rezultati 

- trajnost delovanja NVO 
- delujoča učinkovita mreža 

podpornih struktur za razvoj in 
promocijo organiziranega 
prostovoljstva 

Nosilec: MJU 
Sodelujoči: SVRK 

Javni razpis 
 

1 
 

2019-21  
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1.4 Kontinuirana 
seznanjenost s 
kazalci razvoja 
in 
učinkovitostjo 
NVO sektorja 
in 
prostovoljstva 

Vzpostavitev sistema  
spremljanja razvoja NVO in 
prostovoljstva – spremljanje 
razvoja NVO po določenih 
parametrih presečno in po 
resorjih 

- pregled nad stanjem razvoja 
NVO in prostovoljstva 

- dostopnost relevantnih 
podatkov glede učinkovitosti 
delovanja NVO 

Nosilec: MJU 
 

Št. letnih 
poročil o 
razvoju NVO 
 
Št. skupnih 
letnih poročil o 
prostovoljstvu 

1 
 
 
1 

 / 

2. Okrepiti vlogo 
NVO pri 
načrtovanju in 
izvajanju javnih 
politik na 
lokalni in 
nacionalni 
ravni 

2.1 Okrepljeno 
sodelovanje z 
NVO pri 
načrtovanju 
javnih politik in 
predpisov 

Izvajanje in promocija 
določil Resolucije o 
normativni dejavnosti, ki 
zadevajo vključevanje 
javnosti v oblikovanje 
predpisov na vseh ravneh 
odločanja – dopolnitev 
Poslovnika o delu Vlade RS 
na način, da se poveča 
odgovornost pripravljavcev 
predpisov, spremljanje 
kršitev resolucije in izvajanje 
programov usposabljanj na 
temo vključevanja javnosti  

- uresničevanje načel delovanja 
odprte države 

- uresničevanje načela 
partnerstva 

- boljši predpisi 
- večje zaupanje javnosti 
- bolje in širše sprejete politike 
- večja legitimnost  
- pozitivna podoba javne uprave 
- uporaba javnih podatkov 

 

Nosilec: MJU  
Sodelujoči: SVZ, 
resorna ministrstva 
 
 

Št. 
usposabljanj 
na nacionalni 
ravni 
 
Št. 
usposabljanj 
na 
regionalni/loka
lni ravni 

2 
 
 
 
6 

2017 
 
 
 
2018 

/ 

2.2 Okrepljena 
deležniška vloga 
NVO znotraj 
javnih politik in 
razvojnih 
načrtov  

Promocija krepitve vloge 
NVO pri načrtovanju in 
pripravi strateških in 
razvojnih dokumentov 

 

- prepoznan in priznan potencial 
NVO 

- ustrezna umestitev NVO 
znotraj različnih strateških in 
razvojnih načrtov na vseh 
nivojih 
(lokalni/regionalni/nacionalni) 

- uresničevanje načela 
partnerstva  

- boljši strateški in razvojni 
dokumenti  

Nosilec: MJU 
Sodelujoči: resorna 
ministrstva 

Št. 
usposabljanj  
 
 
Delež 
relevantnih 
javnih politik, 
kjer se je 
promovirala 
krepitev 
deležniške 
vloge NVO 

1 na 
leto 
 
100% 

2016-2020 / 

2.3 Sprejeti ukrepi 
za povečanje 
števila trajnih 
zaposlitev v 
NVO 

Vzpostavitev in uveljavitev 
podpornih mehanizmov za 
zaposlovanje v NVO, ki 
depriviligiranim skupinam 
na trgu dela ponuja plačano 

- trajnost in večja stabilnost NVO  
- povečanje zaposlitev v NVO 
- večja profesionalizacija NVO  
- večja usposobljenost NVO 

Nosilec: MJU/MDDSZ Uveljavitev 
mehanizmov 
zaposlovanja v 
NVO 

1 2019 3.000.000,00 
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 delo v NVO in dodatno 
usposabljanje NVO in 
zaposlenega s ciljem 
njihovega prehoda v trajno 
zaposlitev 

3. Okrepiti 
sodelovanje 
NVO in 
gospodarstva 
in čezsektorska 
partnerstva 
(gospodarstvo, 
NVO, javna 
uprava)  

3.1 Vzpostavljena 
aktivna 
partnerstva 
med NVO, 
gospodarstvo
m in javno 
upravo 

 

Spodbujanje sodelovanja in 
povezovanja sektorjev – 
priprava partnerskih 
programov, njihova 
promocija v javni upravi in 
gospodarstvu, vključevanje 
čezsektorskih partnerstev 
med cilje javnih razpisov 

- več inovativnih projektov, več 
možnosti za prenos storitev 

- večja usposobljenost NVO 
- skupno reševanje izzivov 
- izmenjava izkušenj, znanj in 

dobrih praks 
- čezsektorska partnerstva 

Nosilec: MJU 
Sodelujoči: MGRT, 
SVRK in druga 
resorna ministrstva 
 
 

Št. partnerskih 
programov 
 
 
Št. javnih 
razpisov 

3 
 
 
 
5 

2017-2020 
 
 
 
2017 -2020 

/ 

4. Spodbujati 
kakovostno 
prostovoljstvo  
na lokalni in 
nacionalni 
ravni 

 

4.1 Povečana 
prepoznavnost 
organiziranega 
prostovoljstva 

 

Vzpostavitev mehanizmov 
za večjo prepoznavnost 
organiziranega 
prostovoljstva po 
posameznih področjih v 
NVO in javnih zavodih 
(organizacijah s 
prostovoljskim programom) 
– priprava in izvedba 
usposabljanj ter dogodkov, 
ki vključujejo promocijo 
organiziranega 
prostovoljstva 

- povečanje števila prostovoljcev 
- viden prispevek 

prostovoljskega dela po 
posameznih področjih 

- poznavanje in prenos dobrih 
praks 

Nosilec: MJU  
Sodelujoči: resorna 
ministrstva, Zavod za 
šolstvo 

Št. 
usposabljanj 
 
 
Št. 
predstavljenih 
dobrih praks 

2 na 
leto 
 
3 na 
leto 

2017-2020 
 
 
 
2017-2020 

/ 

Spodbujanje in promocija 
vpisa v vpisnik 
prostovoljskih organizacij in 
organizacij s prostovoljskim 
programom – z namenom 
pridobitve podatkov o 
dejanskem obsegu izvajanja 
prostovoljstva  
 

- večje število prostovoljskih 
organizacij in organizacij s 
prostovoljskim programom 

 

Nosilec: MJU  
Sodelujoči: resorna 
ministrstva 

Št. 
predstavitev 
 
Povečan delež 
prostovoljskih 
organizacij in 
organizacij s 
prostovoljskim 
programom v 
vpisniku) na 
nacionalni in 
lokalni ravni 

3 na 
leto 
 
300% 

2020  
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4.2 Sprejeti ukrepi 
za kakovostno 
delo mentorjev 
prostovoljcev 
na vseh 
področjih 

Spodbujanje mentorstva 
prostovoljcev na vseh 
posameznih področjih 

- usposobljeni mentorji 
prostovoljcem 

- usposabljanje zaposlenih v NVO 
in javni upravi za  

- več organiziranega 
kakovostnega prostovoljstva 

Nosilec: resorna 
ministrstva 
Sodelujoči: Zavod za 
šolstvo, Inštitut za 
socialno varstvo 
 

Št. 
usposabljanj 
 

4 na 
leto 
 

2020 
 
 
 
  

 

4.3 Priznavanje s 
prostovoljstvo
m pridobljenih 
kompetenc pri 
zaposlovanju v 
javni upravi 

 

Vzpostavitev modela s 
prostovoljstvom 
pridobljenih kompetenc  

 

- bolj usposobljen in 
kompetenten kader 

- natančna opredelitev s 
prostovoljstvom pridobljenih 
kompetenc 

- lažji vstop na trg dela 

 

Nosilec: MIZŠ 
Sodelujoči: MJU, 
druga resorna 
ministrstva, Zavod za 
šolstvo 

Vzpostavljen 
model  
 
Št. 
predstavitev 
 

1 
 
 
3 

2018 
 
 
2018 
 

/ 

5. Spodbujati 
razvoj različnih 
oblik 
prostovoljstva 

5.1 Sprejeti ukrepi 
za razvoj 
različnih oblik 
prostovoljstva 

 

Javni razpis za spodbujanje 
različnih oblik prostovoljstva 
(korporativno, e-
prostovoljstvo, družinsko 
prostovoljstvo) 

- razvite različne oblike 
prostovoljstva 

Nosilec: MJU 
Sodelujoči: resorna 
ministrstva 

Št. javnih 
razpisov 

2 2018 - 2020 100.000,00 

 




