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" Za odprto, pravično in trajnostno Evropo v svetu – Projekt EU Predsedovanja 2020-2022" 

  
 

Razpis za inovativne pilotne projekte na področju 
ozaveščanja javnosti 

 
 
 

O Platformi SLOGA 

SLOGA je platforma nevladnih, neprofitnih organizacij, ki delujejo na področju razvoja, 
globalnega učenja in humanitarne pomoči. Namen platforme je povezovanje in krepitev 
partnerstva slovenskih nevladnih ter neprofitnih organizacij (NVO), ki so aktivne v partnerskih 
državah in/ali ozaveščajo slovensko in evropsko javnost o neenakomerni porazdelitvi 
svetovnega bogastva in posledičnem pomenu globalne solidarnosti in medsebojne 
soodvisnosti. 

Osnovna naloga Platforme SLOGA je spremljanje in aktivno sodelovanje pri oblikovanju, 
izvajanju ter evalvaciji slovenske in evropske politike mednarodnega razvojnega sodelovanja, 
globalnega učenja in humanitarne pomoči s ciljem zagovarjanja javnega interesa na področju 
socialne uravnoteženosti in odgovornosti, spoštovanja človekovih pravic, enakih možnosti, 
izobraževanja, globalne solidarnosti, trajnostnega razvoja in večjega vključevanja ranljivih 
družbenih skupin v odločevalske procese na področju razvoja. S tem namenom SLOGA tesno 
sodeluje s političnimi odločevalci in predstavniki slovenskih medijev. Za razvojne in 
humanitarne NVO, Platforma SLOGA organizira izobraževanja in usposabljanja, kot osrednji 
komunikacijski kanal na tem področju redno obvešča o aktualnem dogajanju na nacionalni in 
evropski ravni, povezuje NVO v konzorcijska partnerstva pri skupnih prijavah  na evropske in 
nacionalne razpise ter spodbuja vse zainteresirane k sodelovanju v delovnih področjih 
Platforme SLOGA.  

Platforma SLOGA je nacionalna članica evropske mreže CONCORD, ki ima neposredni 
posvetovalni status v okviru Generalnega direktorata za mednarodna partnerstva (DG INTPA). 
V sodelovanju s CONCORD, SLOGA aktivno sodeluje pri različnih aktivnostih sooblikovanja 
evropske politike, kot tudi pri izvedbi projekta predsedujoče trojke Svetu Evropske unije (EU), 
ki ga vodi nemška platforma VENRO.  

 

O projektu “Za odprto, pravično in trajnostno Evropo v svetu – Projekt EU Predsedovanja 
2020-2022” 

Kot del priprav na predsedovanje Slovenije Svetu EU, ki bo potekalo med 1. julijem in 31. 
decembrom 2021, Evropska komisija financira projekt platform razvojnih NVO v državah 
predsedujoče trojke, to je Nemčije, Portugalske in Slovenije, za ozaveščanje javnosti o 
mednarodnem razvojnem sodelovanju in humanitarni pomoči. SLOGA sodeluje v projektu »Za 
odprto, pravično in trajnostno Evropo v svetu«, ki ga vodi nemška platforma VENRO v 
partnerstvu s slovensko razvojno platformo SLOGA, portugalsko razvojno platformo 
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Plataforma ONGD in evropsko mrežo CONCORD. Namen projekta je krepiti podporo javnosti 
EU, ki v središče svojega delovanja postavlja globalno solidarnost, Agendo za trajnostni razvoj 
do leta 2030, razvojno sodelovanje, človekove pravice in vključujoče sodelovanje civilne 
družbe.  

S ciljem zagotavljanja širokega sodelovanja in povezovanja NVO je med projektnimi 
aktivnostmi tudi izvedba razpisa za inovativne pilotne projekte NVO na področju ozaveščanja 
javnosti (s poudarkom na mladih) o mednarodnem razvojnem sodelovanju, globalnem učenju 
in humanitarni pomoči na prednostnih temah projekta.  

 

Podrobnejše informacije o razpisu: 

Platforma SLOGA v okviru projekta predsedovanje objavlja nacionalni razpis za inovativne 
projekte NVO na področju ozaveščanja javnosti za višjo podporo javnosti (s poudarkom na 
mladih) za odprte, pravične in trajnostne evropske politike, še posebej glede Agende 2030, 
razvojnega sodelovanja, človekovih pravic in krepitve civilne družbe. Posebno pozornost 
namenjamo odpravi neenakosti s poudarkom na enakosti spolov, podnebnih spremembah, 
pomenu uradne razvojne pomoči (ODA), implementaciji Agende 2030, izboljšanju 
mehanizmov za skladnost politik za trajnostni razvoj (PCSD) in globalnemu učenju.  

Med slovenskim predsedovanjem Svetu EU bo pozornost namenjena Vrhu EU – Afriška unija 
s predhodno potekajočim forumom civilne družbe in srečanju pogodbenic Okvirne konvencije 
o podnebnih spremembah in Pariškega sporazuma (COP26), v kolikor bosta izvedeni. 

Na razpis se lahko prijavi NVO, ki: 

a. izpolnjuje pogoje iz 2. člena Zakona o nevladnih organizacijah (Uradni list RS, 
št. 21/18) ali so humanitarne organizacije, ki imajo sedež v RS in so vpisane v 
razvid v skladu z Zakonom o humanitarnih organizacijah (ZHO); 

b. ima izkušnje in referenčne aktivnosti na področju mednarodnega razvojnega 
sodelovanja, globalnega učenja ali mednarodne humanitarne pomoči;  

c. je neposredno odgovorna za pripravo in izvedbo v projektu načrtovanih aktivnosti 
in se ne prijavlja zgolj kot posrednik. 

V okviru tega razpisa lahko kandidirajo projekti, ki izpolnjujejo naslednje pogoje: 

a. Trajanje projektov: od podpisa pogodbe z izbranim izvajalcem projekta (predvidoma 
v začetku junija 2021) do najkasneje 17. decembra 2021. Projektni predlog mora 
vključevati vsaj en javni dogodek, izveden v času predsedovanja Slovenije Svetu EU, 
vendar ne po zaključku projekta; dogodek mora biti predhodno časovno usklajen s 
Platformo SLOGA.  

b. Vsebinska področja: izbrani projekti bodo naslavljali prednostne teme projekta 
Platforme SLOGA za obdobje predsedovanja, navedene v prvem odstavku tega 
sklopa. 
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Aktivnosti, ki v okviru tega razpisa ne sodijo med upravičene:  
 

☹  aktivnosti, ki so sestavni del (oz. so predvidene za izvedbo) v okviru drugega projekta; 
☹  dejavnosti, ki se nanašajo samo ali predvsem na sponzorstva za udeležbo na 

delavnicah, seminarjih, konferencah, kongresih; 
☹  aktivnosti, ki se nanašajo predvsem na štipendiranje ali usposabljanje posameznika; 
☹  zgolj enkratne konference; 
☹  aktivnosti, namenjene izključno zbiranju sredstev in/ali promociji izključno prosilca ali 

njegovih partnerjev; 
☹  aktivnosti, osredotočene izključno na raziskave, 
☹  aktivnosti, ki so sestavljene iz kapitalskih izdatkov, npr. nakupa zemljišča, zgradbe, 

opreme ali vozila; 
☹  aktivnosti, ki diskriminirajo posameznike ali skupine ljudi na podlagi njihovega spola, 

spolne usmerjenosti, verskega prepričanja, etnične pripadnosti ali druge 
posameznikove osebne okoliščine; 

☹  aktivnosti za podporo političnim strankam; 
☹  dejanja, vključno z oznanjanjem in prepričevanjem oz. prozelitizem, ki se nanaša na 

poskus katere koli religije ali verskih skupnosti, da ljudi spreobrnejo v njihovih 
prepričanjih ali kakršen koli poskus, da pri ljudeh poskušajo doseči njihovo 
spremembo verskega stališča. 

Predlog finančne konstrukcije projekta, ki bo vseboval neupravičene stroške, ne bo mogoče 
oceniti. Več informacij lahko najdete v »Vodniku za pripravo proračuna«. 

 

Financiranje projekta  

Predvidevamo izbor do največ 14 projektov. Vsak projekt bo na podlagi tega razpisa lahko 
pridobil največ do 95 % sredstev, potrebnih za izvedbo celotnega projekta, pri čemer pa delež 
sofinanciranja Platforme SLOGA ne sme presegati 8.000€, preostanek do celotne vrednosti 
projekta mora vsak prijavitelj zagotoviti iz drugih ne-EU virov. Minimalni delež sofinanciranja 
projektne vrednosti s strani prijavitelja je 5 %. Ta minimalni 5 % delež sofinanciranja mora biti 
zagotovljen v finančnih sredstvih iz drugih virov, kar pomeni, da sredstva ne smejo izvirati iz 
sredstev EU oz. kateregakoli programa EU. Ta delež tudi ne more biti zagotovljen z in-kind 
prispevkom. Sofinanciranje projekta z nefinančnimi viri (s t. i. in-kind prispevkom) se ne bo 
štelo kot potrebni delež sofinanciranja, lahko pa se ga vključi v finančno konstrukcijo projekta 
kot dodatno na celotno vrednost projekta.  

(Primer: skupna vrednost projekta je 9.600 €, od česar največ 8.000 € predstavlja 
sofinanciranje s strani financerja, minimalno 400 € predstavlja prijaviteljevo sofinanciranje 
projekta v finančnih sredstvih, 1.200 € pa lahko predstavlja prijaviteljev vložek z nefinančnimi 
viri oz. t.i. in-kind prispevek). 
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Plačila 
Projektne aktivnosti se bodo lahko izvajale od podpisa pogodbe z izbranim izvajalcem projekta 
(predvidoma v začetku junija 2021) do najkasneje 17. decembra 2021.  

Projektna nakazila s strani financerja, v tem primeru Platforme SLOGA, bodo izvedena po 
navedenih fazah: prvo nakazilo v višini 80 % vrednosti deleža sofinanciranja s strani financerja 
bo nakazano predvidoma v 5 delovnih dneh po prejemu podpisane pogodbe in zahtevka za 
prvo nakazilo sredstev. Zadnje nakazilo v višini 20 % deleža sofinanciranja projekta s strani 
financerja pa bo nakazano po odobritvi vsebinskega in finančnega poročila. 

 

Spremljanje in vrednotenje izvajanja dejavnosti projekta 
Po zaključku izbirnega postopka, predvidoma konec junija 2021, bo SLOGA organizirala 
obvezno srečanje vseh izvajalcev izbranih inovativnih projektov s ciljem prepoznavanja 
priložnosti za povezovanje in tesnejše sodelovanje.  

V decembru 2021 je predvidena izvedba skupne evalvacijske delavnice, katere namen je 
izmenjava izkušenj, na kateri bodo morali sodelovati vsi predstavniki izbranih projektov. 

Vsi izbrani projekti se bodo morali izvajati v tesnem sodelovanju s Platformo SLOGA in njenimi 
članicami. Skupaj s Platformo SLOGA bodo izbrani projekti morali načrtovati vsaj en javni 
dogodek v obdobju tekom 6-mesečnega predsedovanja RS Svetu EU, na katerega bodo 
vabljene vse zainteresirane NVO. Vsak izmed izbranih projektov naj bi tekom izvedbe dosegel 
vsaj 1.200 ljudi in zagotovil vsaj eno (1) na projekt vezano objavo v katerem izmed 
nacionalnih ali regionalnih informativnih medijev. 

 
Kriteriji izbire projektov 
Popolne projektne prijave bodo ocenjene na podlagi naslednjih kriterijev:  

A. Stopnja inovativnega potenciala na področju ozaveščanja javnosti glede 
mednarodnega razvojnega sodelovanja, globalnega učenja in humanitarne pomoči 
(do največ 20 točk); 

B. Relevantnost projektnega predloga za projekt predsedovanje Platforme SLOGA in 
prioritete RS tekom predsedovanja RS Svetu EU (do največ 20 točk); 

C. Relevantnost projekta za nadaljnji razvoj področja MRS, GU in MHP na nacionalni ravni 
po koncu predsedovanja RS (do največ 20 točk); 

D. Stroškovna učinkovitost (do največ 20 točk); 
E. Reference na področju mednarodnega razvojnega sodelovanja, globalnega učenja in 

mednarodne humanitarne pomoči (do največ 20 točk). 

V ocenjevalni postopek bodo uvrščene zgolj popolne prijave NVO. Posamezna NVO lahko 
prijavi največ en projekt; v primeru, da bo prispelo več prijav iste NVO, se bo v ocenjevalni 
postopek uvrstila samo prva prispela popolna prijava. Pravočasno prispele prijave bo 
ocenjevala 3 članska izbirna komisija na podlagi zgoraj opredeljenih kriterijev. 
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Prijave bodo ocenjene na podlagi zgoraj opredeljenih kriterijev, med katerimi se bo med 
drugim ocenjevalo tudi zmogljivosti organizacije, njen aktivni področni angažma v korist NVO 
in kakovost v projektu predstavljene ideje za nadaljnjo krepitev področja po koncu izvedenega 
pilotnega projekta. Izbrani bodo najbolje ocenjeni projekti.  

Seznam in predlog izbora najbolje ocenjenih projektov bo izborna komisija posredovala Svetu 
Platforme SLOGA, ki bo pregledal in potrdil korektnost izvedbe postopka razpisa. Po obvestilu 
izbranim  projektom in podpisu izvajalskih pogodb se slednji lahko začnejo izvajati. 

 
Projektni stroški 
Upravičeni stroški projekta lahko nastanejo zgolj v obdobju izvajanja projekta, ki je 
opredeljeno v pogodbi o izvedbi projekta. 

Stroški morajo biti razumni. DDV je lahko upravičen strošek le v delu, ki ga organizacija ne 
dobi povrnjenega od države. Izvajalec projekta, ki spada v kategorijo davčnega zavezanca 
mora od FURS dobiti potrdilo o deležu odbitka od DDV.  

Plačila se lahko izvedejo na podlagi računa brez predhodnega sprejetja ponudbe, če so izdatki 
2.500 EUR ali manj. Če pogodbena vrednost ali skupni projektni odhodki v korist posameznega 
dobavitelja presegajo 2.500 EUR, je potrebno izvesti eno razpisno naročilo, pridobiti je 
potrebno vsaj 3 ponudbe in pripraviti poročilo o naročilu, v katerem se navede razlog, zakaj 
je bil določen dobavitelj izbran. Več informacij o javnih naročilih je na voljo na zahtevo ali 
v PRAG - poglavju 4.2.a. Izvajalci projektov bodo zavezani k spoštovanju vseh finančnih 
obveznosti EU glede izvajanja projekta »Za odprto, pravično in trajnostno Evropo v svetu«.  

Stroški za človeške vire, ki ne smejo presegati 50 % vrednosti projekta (projektna vrednost 
brez in-kind deleža), morajo biti neposredni stroški projekta z ločeno podjemno ali avtorsko 
pogodbo oz. s podpisanim aneksom k veljavni pogodbi o zaposlitvi, da se pokrije delo glede 
izvajanja projekta. Vsa dokazila o celotni vrednosti projekta bodo posredovana Platformi 
SLOGA najkasneje do 14. 1. 2022.  

 
Poročanje 
Projektni izvajalci bodo do najkasneje 14. 1. 2022 zagotovili vsa potrebna poročila in 
dokazila  (vsebinska in finančna poročila s priloženimi zahtevanimi podpornimi dokumenti), 
vključno s fotografijami in informacijami o dosegu (spletne povezave, publikacije, statistika 
spletnih strani in socialnih medijev itd.). 

Projektni izvajalci bodo obvezani tesno sodelovati in se usklajevati s Platformo SLOGA glede 
morebitne zunanje evalvacije, ki lahko poteka tako tekom izvajanja projekta, kot tudi v 
razumnem času po zaključku projekta.  

 
 
Vidnost projekta 
Izbrani projektni izvajalci bodo morali spoštovati vse zahteve Platforme SLOGA glede vidnosti 
in promocije/komunikacije projekta in projektnih aktivnosti kot tudi morebitnih projektnih 
produktov. To bo pomenilo uporabo logotipa Platforme SLOGA, projektnega logotipa, 
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logotipa MJU, logotipa MRS ter logotipa EU v kombinaciji z omembo podpore EU pilotnemu 
projektu. 

Projektni izvajalci bodo zavezani k spoštovanju priročnika EU za področje zunanjih odnosov 
(2010 Communication and Visibility Manual for European Union External Actions), katerega 
sestavni del je tudi vsakokratna objava izjave glede omejitve odgovornosti, ki pojasni, da je 
izključna odgovornost za v okviru pilotnega projekta pripravljeno vsebino pripada upravičencu 
in nikakor ne more odražati stališč EU, MJU, MZZ ali Platforme SLOGA.  

Rok za prijavo projekta  
Rok za prijavo projektov je 7. maj 2021. 

Popolna projektna prijava, ki jo je potrebno poslati po elektronski pošti, je sestavljena iz 
naslednjih dokumentov: 

● Izpolnjen obrazec vsebinske prijave 

● Priloga 1: Izpolnjen obrazec finančnega načrta projekta 

● Kopijo Statuta organizacije ali pogodbo o ustanovitvi 

Vsaka zainteresirana nevladna organizacija lahko prijavi največ en (1) projekt, sodeluje pa 
lahko v  več projektnih konzorcijih. Vloga mora biti napisana v slovenskem jeziku in poslana v 
PDF formatu (vsak izmed zahtevanih dokumentov mora biti shranjen v posebni datoteki v PDF 
formatu). PROSIMO, da posameznih dokumentov, ki so sestavni del popolne prijave, NE 
pošiljate v ločenih elektronskih sporočilih, temveč v istem elektronskem sporočilu;  v 
nasprotnem primeru boste tvegali, da vaša prijava ne bo ocenjena kot popolna in posledično 
ne bo posredovana v nadaljnje ocenjevanje.  

Popolno vlogo (z vsemi zahtevanimi prilogami v PDF obliki) je potrebno poslati po elektronski 
pošti na subgranting@sloga-platform.org (v zadevi e-poštnega sporočila mora biti navedeno 
»Vloga pilotni projekt - kratica projekta«). Za pravočasno prispele vloge na razpis se bodo 
štele vse popolne prijave, za katere bodo pošiljatelji lahko dokazali, da so bile poslane po 
elektronski pošti pred 24.00 na dan roka za prijavo. Dopolnitve nepopolnih prijav ne bodo 
možne pri obrazcu vsebinske prijave in obrazcu finančnega načrta. 

Rezultati glede izbora pilotnih projektov bodo objavljeni predvidoma do konca maja 2021, 
pogodbe z izbranimi prijavitelji bodo podpisane predvidoma v začetku junija 2021. 

 
Dodatne informacije  
 
Dodatne informacije o razpisu lahko dobite po elektronski pošti.  

Kontaktna oseba: Marjan Huč, Marjan.Huc@sloga-platform.org 
 

https://ec.europa.eu/europeaid/sites/devco/files/communication_and_visibility_manual_en_0.pdf
http://www.sloga-platform.org/wp-content/uploads/2021/04/Vsebinska-prijava-projekta-Subgranting.docx
http://www.sloga-platform.org/wp-content/uploads/2021/04/Stroskovnik-Financni-nacrt-projekta.xlsx
mailto:subgranting@sloga-platform.org
about:blank
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Projekt "Za odprto, pravično in trajnostno Evropo v svetu - Projekt predsedovanja EU 2020-2022" 
financira Evropska Unija in ga izvajajo Združenje nemških razvojnih in humanitarnih nevladnih 
organizacij (VENRO), portugalska Platforma nevladnih razvojnih organizacij(Plataforma Portuguesa 
das ONGD), Platforma NVO za razvoj, globalno učenje in humanitarno pomoč (SLOGA) in Evropsko 
združenje nevladnih organizacij za pomoč in razvoj (CONCORD). Projekt sofinancira Ministrstvo za 
javno upravo Republike Slovenije. 


