
Predlog vloge je, v sklopu projekta Trajnostno. Lokalno. Globalno., ki ga sofinancira MZZ, 
za svoje članice pripravila SLOGA, platforma nevladnih organizacij za razvoj, globalno 
učenje in humanitarno pomoč. Obrazec ni uradni dokument ali predpisani obrazec 
Ministrstva za zunanje zadeve RS. SLOGA ne prevzema odgovornosti za točnost obrazca, 
organizacije pa predlog vloge uporabljajo na lastno odgovornost. 

PREDLOG VLOGE ZA PODELITEV STATUSA NEVLADNE ORGANIZACIJE V JAVNEM 
INTERESU NA PODROČJU 

MEDNARODNEGA RAZVOJNEGA SODELOVANJA IN MEDNARODNE 
HUMANITARNE POMOČI 

 

Ministrstvo za zunanje zadeve z odločbo podeljuje oziroma odvzema status nevladne 
organizacije, ki deluje v javnem interesu na področju zunanjih zadev skladno z Zakonom o 
nevladnih organizacijah in s Pravilnikom o določitvi kriterijev za izkazovanje pomembnejših 
dosežkov delovanja nevladnih organizacij za podelitev statusa nevladne organizacije v javnem 
interesu na področju mednarodnih odnosov, zunanjih zadev, mednarodnega razvojnega 
sodelovanja in mednarodne humanitarne pomoči. 

 

Kriteriji za izkazovanje pomembnejših dosežkov delovanja nevladne organizacije 
na področju mednarodnega razvojnega sodelovanja in humanitarne pomoči so: 

1. izvajanje projektov, programov in drugih dejavnosti mednarodnega razvojnega sodelovanja 
in mednarodne humanitarne pomoči, kot izhaja iz Resolucije o mednarodnem razvojnem 
sodelovanju in humanitarni pomoči Republike Slovenije in zakona, ki ureja mednarodno 
razvojno sodelovanje in humanitarno pomoč, 

2. izvajanje projektov, programov in drugih dejavnosti mednarodnega razvojnega sodelovanja 
in humanitarne pomoči, ki se financirajo iz drugih, javnih ali zasebnih, virov, 

3. prispevek in sodelovanje v mednarodni skupnosti (v mednarodnih in regionalnih 
organizacijah in pobudah) in v Republiki Sloveniji na podlagi izhodišč, načel in prednostnih 
nalog, kot so opredeljeni v Resoluciji o mednarodnem razvojnem sodelovanju in humanitarni 
pomoči, 

4. spodbujanje, promocija in učinkovito izvajanje koordiniranega odziva na nujne potrebe v 
tujini po naravnih oziroma drugih nesrečah, 

5. promocija delovanja mednarodnega razvojnega sodelovanja in humanitarne pomoči ter 
aktivno sodelovanje z nacionalnim koordinatorjem za mednarodno razvojno sodelovanje pri 
teh dejavnostih, 

6. spodbujanje razumevanja pomena mednarodnega razvojnega sodelovanja in humanitarne 
pomoči v javnosti, tudi v okviru globalnega učenja ali globalnega prostovoljstva, 

7. periodično objavljanje strokovnih člankov, kot tudi drugih avdio in video materialov v tiskani 
ali spletni obliki, izdajanje strokovnih revij, periodike ali knjižnih publikacij na področju 
mednarodnega razvojnega sodelovanja in humanitarne pomoči, 

8. dopolnjevanje in razvijanje vsebin ali izvajanje usposabljanj, izpopolnjevanj ali predavanj, 
povezanih z mednarodnim razvojnim sodelovanjem in humanitarno pomočjo, ki omogočajo 
pridobitev strokovnih znanj za posameznike, 
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9. prejem priznanj ali nagrad na lokalni, državni oziroma mednarodni ravni za dosežke na 
področju mednarodnega razvojnega sodelovanja in humanitarne pomoči. 

Pristojno ministrstvo na podlagi tretjega odstavka 8. člena Zakona o nevladnih organizacijah 
za podelitev statusa nevladne organizacije v javnem interesu, v postopku podelitve tega 
statusa iz uradnih evidenc pridobi: 

 podatke o datumu registracije organizacije, 

 podatke o ustanovitelju organizacije, 

 kopijo veljavnega ustanovitvenega akta, 

 podatke iz letnih poročil organizacije za zadnji dve leti, za organizacijo, ki je na podlagi 
zakona zavezana k revidiranju računovodskih izkazov, pa tudi oceno revizorja, 

 podatek, ali je bila organizaciji pravnomočno izrečena sankcija globe za hujši davčni 
prekršek ali prekršek, katerega narava je posebno huda, in ali je bila pravnomočno 
obsojena zaradi kaznivega dejanja in 

 podatek, ali je nad organizacijo začet stečajni postopek ali postopek likvidacije. 

 

Ministrstvo lahko pozove organizacijo, ki je vložila vlogo za podelitev tega statusa, da v roku 
15 dni predloži te podatke, kadar jih ni mogoče pridobiti iz uradnih evidenc. 

 

 

 

 

 

 

 

Težave ali nejasnosti pri izpolnjevanju vloge? Pokličite na Info telefon platforme 
SLOGA (040 204 464) ali pišite na info@sloga-platform.org. Z veseljem vam 

bomo pomagali. 

Odgovori na najpogostejša vprašanja so objavljeni na spletni strani platforme SLOGA.  
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INTERESU NA PODROČJU 
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PODATKI O ORGANIZACIJI 

1. IME NEVLADNE ORGANIZACIJE:    

___________________________________________________________________________ 

 

2. PRAVNO ORGANIZACIJSKA OBLIKA (društvo, zavod, ustanova …):  ___________________ 

 

3. SEDEŽ ORGANIZACIJE (kraj, ulica, hišna številka):________________________________ 

___________________________________________________________________________          

 

4. TELEFON: ________________________________________________________________ 

 

5. ELEKTRONSKI NASLOV: _____________________________________________________ 

 

6. MATIČNA ŠTEVILKA: ________________________________________________________ 

 

7. DAVČNA ŠTEVILKA:_________________________________________________________ 

 

PODATKI O ZAKONITEM ZASTOPNIKU 

1. IME IN PRIIMEK ZAKONITEGA ZASTOPNIKA_CE: __________________________________ 

 

2. NASLOV STALNEGA PREBIVALIŠČA OZ. ZAČASNEGA PREBIVALIŠČA ZAKONITEGA 
ZASTOPNIKA_CE: 
___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

 
LOGO ORGANIZACIJE 
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3. TELEFON ZAKONITEGA ZASTOPNIKA_CE: _____________________________________ 

 

4. ELEKTRONSKI NASLOV ZAKONITEGA ZASTOPNIKA_CE: ___________________________ 

 

PRILOGE in DOKAZILA 

Vlogi za pridobitev statusa nevladne organizacije v javnem interesu na področju 
mednarodnega razvojnega sodelovanja in mednarodne humanitarne pomoči prilagamo:  

☐ Poročilo o delu, iz katerega so razvidni programi, projekti ali druge aktivnosti z navedbo 
pomembnejših dosežkov, ki jih je organizacija izvajala v javnem interesu na področju 
mednarodnih odnosov, zunanjih zadev ali mednarodnega razvojnega sodelovanja in 
mednarodne humanitarne pomoči v zadnjih dveh letih. 

☐ Dokazila o aktivnostih in pomembnejših dosežkih iz prejšnje alineje. 

☐ Poročilo o porabi sredstev za izvajanje aktivnosti iz prve alineje v zadnjih dveh letih. 

☐ Sprejet program bodočega delovanja za najmanj dve leti delovanja na področju 
mednarodnih odnosov, zunanjih zadev ali mednarodnega razvojnega sodelovanja in 
mednarodne humanitarne pomoči, ki vsebuje redno izvajanje dejavnosti v javnem 
interesu. 

 

DOSEŽKI 

Nevladna organizacija mora za izkazovanje statusa v javnem interesu izkazati izpolnjevanje 
najmanj treh kriterijev, dokazila pa ne smejo biti starejša od dveh let. 

Nevladna organizacija izkazuje izpolnjevanje naslednjih kriterijev (v skladu s 
Pravilnikom o določitvi kriterijev za izkazovanje pomembnejših dosežkov delovanja nevladnih 
organizacij za podelitev statusa nevladne organizacije v javnem interesu na področju 
mednarodnih odnosov, zunanjih zadev, mednarodnega razvojnega sodelovanja in mednarodne 
humanitarne pomoči): 

☐ Izvajanje projektov, programov in drugih dejavnosti mednarodnega razvojnega 
sodelovanja in mednarodne humanitarne pomoči, kot izhaja iz Resolucije o 
mednarodnem razvojnem sodelovanju in humanitarni pomoči Republike Slovenije in 
zakona, ki ureja mednarodno razvojno sodelovanje in humanitarno pomoč. 

☐ Izvajanje projektov, programov in drugih dejavnosti mednarodnega razvojnega 
sodelovanja in humanitarne pomoči, ki se financirajo iz drugih, javnih ali zasebnih, 
virov. 

☐ Prispevek in sodelovanje v mednarodni skupnosti (v mednarodnih in regionalnih 
organizacijah in pobudah) in v Republiki Sloveniji na podlagi izhodišč, načel in 
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prednostnih nalog, kot so opredeljeni v Resoluciji o mednarodnem razvojnem 
sodelovanju in humanitarni pomoči. 

☐ Spodbujanje, promocija in učinkovito izvajanje koordiniranega odziva na nujne potrebe 
v tujini po naravnih oziroma drugih nesrečah. 

☐ Promocija delovanja mednarodnega razvojnega sodelovanja in humanitarne pomoči 
ter aktivno sodelovanje z nacionalnim koordinatorjem za mednarodno razvojno 
sodelovanje pri teh dejavnostih. 

☐ Spodbujanje razumevanja pomena mednarodnega razvojnega sodelovanja in 
humanitarne pomoči v javnosti, tudi v okviru globalnega učenja ali globalnega 
prostovoljstva. 

☐ Periodično objavljanje strokovnih člankov, kot tudi drugih avdio in video materialov v 
tiskani ali spletni obliki, izdajanje strokovnih revij, periodike ali knjižnih publikacij na 
področju mednarodnega razvojnega sodelovanja in humanitarne pomoči. 

☐ Dopolnjevanje in razvijanje vsebin ali izvajanje usposabljanj, izpopolnjevanj ali 
predavanj, povezanih z mednarodnim razvojnim sodelovanjem in humanitarno 
pomočjo, ki omogočajo pridobitev strokovnih znanj za posameznike. 

☐ Prejem priznanj ali nagrad na lokalni, državni oziroma mednarodni ravni za dosežke na 
področju mednarodnega razvojnega sodelovanja in humanitarne pomoči. 

 

Nevladna organizacija izkazuje pomembnejše dosežke svojega delovanja iz 
označenih sklopov s predložitvijo naslednjih  dokazil o rezultatih svojega 
delovanja, ki niso starejša od dveh let (navedite dokazila):  

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
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IZJAVA 

Zakoniti zastopnik_ca s svojim podpisom potrjujem, da za zgoraj navedeno nevladno 
organizacijo velja: 

1. da je organizacija pravna oseba zasebnega prava s sedežem v RS, 

2. da so organizacijo ustanovile izključno domače ali tuje fizične ali pravne osebe zasebnega 
prava in je ni ustanovila politična stranka, 

3. da je organizacija nepridobitna (nepridobitna je tista organizacija, ki na podlagi zakona 
ni ustanovljena z namenom opravljanja pridobitne dejavnosti ali z namenom pridobivanja 
dobička ali z namenom razvoja, olajševanja ali pospeševanja pridobitne dejavnosti svojih 
ustanoviteljev ali članov), 

4. da je organizacija neprofitna (neprofitna je tista organizacija, ki na podlagi zakona ali 
akta, v katerem je določila svoj namen, dejavnost in način upravljanja (v nadaljnjem 
besedilu: ustanovitveni akt) dobiček ali presežek prihodkov nad odhodki uporablja izključno 
za doseganje svojega namena ali ciljev, svojega premoženja ne deli med svoje 
ustanovitelje, člane ali druge osebe in se v primeru prenehanja, po poravnavi vseh 
obveznosti, njeno premoženje prenese na drugo nevladno organizacijo z enakim ali 
podobnim namenom ali nepridobitno pravno osebo javnega prava), 

5. da je organizacija neodvisna (organizacija je neodvisna od drugih subjektov, če imajo 
predstavniki države, samoupravnih lokalnih skupnosti, drugih oseb javnega prava, nosilcev 
javnih pooblastil, mednarodnih medvladnih organizacij, političnih strank, sindikatov, 
zbornic in gospodarskih družb, ter fizične osebe, ki na trgu samostojno opravljajo 
pridobitno dejavnost, ali predstavniki drugih oseb, ki niso nepridobitne, v njenem 
poslovodnem organu, organu upravljanja ali organu nadzora skupaj manj kot četrtino 
glasov),  

6. da člani organizacije, če gre za člansko organizacijo, niso pravne osebe javnega prava, 

7. da ima organizacija dejavnost, ki je v javnem interesu, opredeljeno v ustanovitvenem aktu, 

8. da organizacija deluje najmanj dve leti pred vložitvijo vloge za podelitev statusa,  

9. da organizacija izkazuje pomembnejše dosežke svojega delovanja na področju 
mednarodnih odnosov, zunanjih zadev ali mednarodnega razvojnega sodelovanja in 
mednarodne humanitarne pomoči v zadnjih dveh letih pred vložitvijo vloge, 

10. da je organizacija v zadnjih dveh letih pred vložitvijo vloge sredstva pretežno uporabljala 
za opravljanje dejavnosti v javnem interesu na področju mednarodnih odnosov, zunanjih 
zadev ali mednarodnega razvojnega sodelovanja in mednarodne humanitarne pomoči, in 
je redno izvajala programe, projekte ali druge aktivnosti za uresničevanje namena in ciljev, 
ki so v javnem interesu, 

11. da ima organizacija izdelan najmanj dvoletni program bodočega delovanja na področju 
mednarodnih odnosov, zunanjih zadev ali mednarodnega razvojnega sodelovanja in 
mednarodne humanitarne pomoči, ki vsebuje redno izvajanje dejavnosti v javnem interesu, 
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12. da organizaciji ni bila pravnomočno izrečena sankcija globe za hujši davčni prekršek ali 
prekršek, katerega narava je posebno huda, 

13. da organizacija ni bila pravnomočno obsojena zaradi kaznivega dejanja in 

14. da nad organizacijo ni začet stečajni postopek ali postopek likvidacije.  

 

 

 

___________________________  Žig ________________________________ 

           (kraj in datum)    (podpis zakonitega zastopnika_ce) 
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