
 

LOKALNA RAZVOJNA FUNDACIJA ZA POMURJE 

Stičišče idej in razvoja nevladnih organizacij Pomurja 

LRF za Pomurje je nevladna organizacija ustanovljena kot ustanova, z namenom spodbujanja vzpostavitve 

okvirjev za razvoj filantropije, prostovoljnega dela in financiranja javno koristne nepridobitne dejavnosti – 

razvoja in delovanja nevladnih organizacij in sicer projektov ter dejavnosti civilnega sektorja na območju 

Pomurja. 

Projekt Regionalno stičišče nevladnih organizacij (RSNOP) 2019-20231 

 

 

 

Od leta 2008 deluje kot Regionalno stičišče nevladnih organizacij Pomurja, v okviru katerega nudimo 

naslednje podporne storitve za nevladne organizacije (društva, zasebni zavodi in ustanove). Delujemo kot 

informacijski, povezovalni, podporno-razvojni, zagovorniški in čezsektorski center v pomurski regiji. 

Povezujemo… 

Vzpostavili smo največjo neformalno mrežo nevladnih organizacij v Pomurju, ki vključuje že preko 480 NVO. 

Informiramo… 

Nevladne organizacije informiramo preko različnih komunikacijskih kanalov (spletna stran, e-novice, 

družbena omrežja, osebno, preko e-pošte, … ).  

Podpiramo… 

NVO-jem nudimo najrazličnejše svetovalne in mentorske ure z najrazličnejših področij delovanja 

(računovodsko svetovanje in finančno upravljanje, pravna pomoč, pridobitev statusa v javnem interesu, 

podpora pri pripravi projektov, IKT podporo … ). Intenzivno podporo na organizacijskem, strokovnem in 

zagovorniškem področju nudimo 8 nevladnim organizacijam s potencialom. 

Izobražujemo in krepimo… 

Organiziramo številne delavnice iz najrazličnejših področij (zaključni računi, komuniciranje, priprava 

evropskih razpisov, organizacija prireditev, socialno podjetništvo, LAS razpisi, …). Organiziramo tudi regijske 

konference, posvete, srečanja. 

V času epidemije smo NVO informirali tudi o proti-koronskih zakonodajnih ukrepih, prav tako pa o občinskih 

ukrepih ter potrebah. 

 
1 Aktivnosti sofinancira Ministrstvo za javno upravo iz Sklada za NVO v okviru Javnega razpisa za podporno okolje za razvoj nevladnih organizacij 

2019 – 2023. 

 

 

 

 



 

Ozaveščamo… 

Na različne načine poskušamo spregovoriti o pomenu nevladnih organizacij. V času epidemije smo tako 

organizirali »Klepet z novinarji«, kjer smo na klepet z nevladniki povabili lokalne novinarje.  

Zagovarjamo in sooblikujemo… 

Kot regijska mreža zagovarjamo interese nevladnih organizacij in sooblikujemo pogoje za boljši razvoj NVO 

sektorja. Letos še posebej aktivno delamo na zagovorniški akciji »Vključevanje NVO v čezmejne programe«, 

reševanje problematike v zvezi z registracijo društev, vključevanje NVO v pripravo regionalnega razvojnega 

programa.  

Sodelujemo in iščemo rešitve… 

V sodelovanju z različnimi organizacijami in sektorji preko t.i. čezsektorskih partnerstev. Naša najbolj 

prepoznavna sodelovalna akcija je poletna dobrodelna akcija zbiranja šolskih potrebščin #podarizvezek, v 

kateri vsako leto uspemo povezati več kot 30 deležnikov (zbirne točke, donatorji, mediji, NVO, javne 

institucije, šole, vrtci, …).  

Razvijamo in spodbujamo… 

Spodbujamo inovativnost nevladnih organizacij in sodelujemo pri razvoju ter nudimo podporo pri razvoju 
novih storitev NVO.  
 

Podporne storitve 

• Informiranje o razpisih, novicah, usposabljanjih in drugih relevantnih vsebinah za uspešnejše 

delovanje NVO; 

• Podpora pri ustanavljanju nevladnih organizacij (društva, zavodi, ustanove); 

• Svetovanje in podpora pri pridobivanju statusa NVO v javnem interesu; 

• Računovodsko in pravno svetovanje; 

• Informiranje in svetovanja pri pripravi projektnih prijav; 

• Pomoč pri pripravi zaključnih računov; 

• Pomoč pri promociji in komuniciranju NVO; 

• Izvedba usposabljanj, izobraževanj in delavnic, ki so povezane z delovanjem nevladnih organizacij; 

• Zastopanje interesov NVO v regiji v komunikaciji z drugimi deležniki na nivoju regije; 

• Izvedba sektorskega in čezsektorsko povezovanje med občinami, podjetji, javnimi ustanovami in 

NVO; 

• Podpora pri pripravi projektov; 

• Izvajanje intenzivnega programa za NVO s potencialom s ciljem organizacijske (strateške, kadrovske, 

finančne),strokovne in zagovorniške okrepitve 

• Svetovanje in pomoč pri izvajanju zagovorniških akcij v lokalnih okoljih za NVO.  

 



 

Projekt Pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc 2018-20222 

 

Ustanova Lokalna razvojna fundacija za Pomurje sodeluje pri izvajanju operacije Pridobivanje kompetenc 

2018 do 2022. V projektu sodelujejo Ljudska univerza Murska Sobota, kot vodja konzorcija ter Ljudska 

univerza Lendava, Javni zavod Knjižnica Gornja Radgona, Ustanova Lokalna razvojna fundacija za Pomurje 

in Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer.  

V okviru Javnega razpisa za pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc od 2018 do 2022 je Ministrstvo 

za izobraževanje, znanost in šport namenilo sredstva za izobraževanje odraslih oseb. Namen javnega razpisa 

je povečati vključenosti odraslih oseb v vseživljenjsko učenje (VŽU) ter izboljšati kompetence, ki jih 

potrebujejo zaradi potreb na trgu dela, večje zaposljivosti in mobilnosti ter osebnega razvoja in delovanja v 

sodobni družbi. 

Cilj javnega razpisa je izboljšati temeljne in poklicne kompetence odraslih, ki so nižje izobraženi (manj kot 

štiriletna srednja šola oziroma vključno z ISCED 3 – nižje poklicno in srednje poklicno izobraževanje) in manj 

usposobljeni, s poudarkom na starejših od 45 let.  

 

Projekt SENS NETWORK – Mednarodna mentorska mreža za socialno podjetništvo 

 

 

 

Mednarodna mentorska mreža za socialno podjetništvo / Nemzetközi mentorhálózat  a szociális 

vállalkozásokért (SENS NETWORK) je čezmejni slovensko – madžarski projekt, cilj katerega je povečati 

zmogljivosti sodelovanja z namenom doseganja višje ravni zrelosti v čezmejnih odnosih. Projekt je 

sofinanciran v okviru programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija – Madžarska in traja 2 leti (1.3.2019 – 

28.2.2021).  

Ustanova lokalna razvojna fundacija za Pomurje sodeluje pri projektu kot vodilni partner. V okviru projekta 

smo vzpostavili mednarodno mentorsko mrežo mentorjev za socialno podjetništvo in s tem omogočili večjo 

trajnost in okrepitev njihovega delovanja. 

 
2 Operacijo “Pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc od 2018 do 2022”, delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter 
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport in se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanja kohezijske politike v programskem obdobju 
2014-2020, prednostna os: 10. Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost; prednostne naložbe: 10.1. Krepitev enake 
dostopnosti vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine v prožnih možnosti učenja, vključno prek poklicnega usmerjanja in validiranja 
pridobljenih kompetenc; specifičnega cilja: 10.1.1. Izboljšanje kompetenc manj vključenih v vseživljenjsko učenje.  
 

 

 

 



 

Projektni partner je društvo Zala Zöld Szíve Vidékfejlesztési Egyesület (Green Heart of Zala Rural 

Development Association). 

Cilj projekta je pripraviti kompleksni razvojni paket – orodje oz. tool-kit, ki temelji na lokalnih potrebah in bo 

orodje za pomoč mentorjem in hkrati usposobiti mentorje za podporo (potencialnim) socialnim podjetjem v 

čezmejnem območju. Cilj projekta je usposobiti minimalno 20 mentorjev. 

 

Projekt Tedni vseživljenjskega učenja (TVU) 2020 

 

 

 

Tedni vseživljenjskega učenja (TVU) so najvidnejša kampanja na področju izobraževanja in učenja v Sloveniji. 

Projekt usklajujejo na Andragoškem centru Slovenije in ga prirejajo v sodelovanju s stotinami ustanov, 

skupin in posameznikov po vsej državi pa tudi onkraj naših meja. Z njim opozarjajo na vseprisotnost pa tudi 

pomembnost učenja – v vseh življenjskih obdobjih in za vse vloge, ki jih posameznik v svojem življenju 

prevzema, kot posameznik, udeleženec na trgu dela ter član različnih skupnosti. Vsi, ki projekt soustvarjamo, 

bodisi v vlogi izvajalcev prireditev bodisi kot udeleženci, prispevamo k udejanjanju slogana Slovenija učeča 

se dežela. 

V letošnjem letu  TVU potekal v času od 4. septembra do 9.oktobra 2020.  

Ustanova lokalna razvojna fundacija za Pomurje je od svoje ustanovitve naprej, tj. od 2006 pa vse do 2020 

vsakoletno sodelovala v projektu TVU kot izvajalec prireditev TVU ter v letih 2019 in 2020 kot območni 

koordinator TVU. Skupaj s prireditelji TVU 2020 smo v terminu TVU izvajali najrazličnejše brezplačne 

prireditev TVU, ki so bile namenjene različnim ciljnim skupinam. Prireditve TVU so predstavitvene, 

izobraževalne, informativne, svetovalne, družabne, kulturne, slovesne in športne narave, izvajajo se na 

regionalni in lokalni ravni in opozarjajo na izobraževalne možnosti v regiji in na pomen vseživljenjskega 

učenja. 

 

 

 

 

 

 



 

VSEBINSKO POROČILO ZA LETO 2020 

 

INFORMIRANJE NVO 

Nevladne organizacije iz pomurske regije smo v letu informirali preko različnih komunikacijskih kanalov, in 

sicer: 

• Spletna stran LRF za Pomurje (objava 241 aktualnih informacij in 101 razpisov). 

• E-novice in e-časopis (objava 35 e-novic in 17 e-časopisov) – 467 prejemnikov LRF novic.  

• Informiranje preko družabnih omrežij (68 objav na facebook strani LRF za Pomurje z dosegom čez 

2500 ljudi, 133 objav na facebook profilu LRF za Pomurje z 2500 fb prijatelji ter 224 objav v 

facebook skupini RSNOP, ki ima čez 1210 članov). 

• Informiranje javnosti preko organizacije / soorganizacije dogodkov (izvedba 16 različnih delavnic / 

webinarjev  v katere je bilo vključenih 479 predstavnikov pomurskih NVO).  

• Informiranje preko medijskih objav (35 medijskih objav in 49 spletnih objav za NVO). 

• Vzpostavitev celovitega sistema enotno podpore za NVO. Za še boljšo prepoznavnost regionalnih 

stičišč NVO kot povezanih in enotnih podpornih struktur nevladnega sektorja, enostavnejši (hitrejši, 

več informacij na enem mestu) dostop do relevantnih informacij za NVO (servisna funkcija kot “e-

VEM točka za NVO”) in za večje zaupanje v regionalna stičišča NVO  kot  referenčnih točk za 

deležnike, ki v svoje dejavnosti želijo vključevati nevladne organizacije, smo v sodelovanju z 

regionalnimi stičišči vzpostavili celovit sistem enotne osnovne brezplačne podpore za nevladne 

organizacije in vse potencialne deležnike ter oblikovali blagovno znamko: regionalno stičišče NVO. 

• Tiskovine in promocijski material (izdaja časopisa o nevladnih organizacijah Pomurja, ki je bil izdan v 

8000 izvodih, kot priloga tednika Vestnik).  

 

USPOSOBLJENOST NVO 

Izvedba intenzivnega programa krepitve NVO s potencialom, v katerega smo vključili 8 NVO iz pomurske 

regije. V letu 2020 je bilo izvedenih 16 različnih delavnic, v katere so se vključevale NVO s potencialom.  

Izvedba aktivnosti podpornega centra za nevladne organizacije, in sicer: 

• Podpora pri ustanavljanju NVO – 4 NVO. 

• Pravna pomoč / svetovanje – 8 NVO. 

• Svetovanje in druga pomoč pri upravljanju organizacije – 25 NVO. 

• Pridobitev statusa v javnem interesu – 3 NVO.  



 

V letu 2020 smo v okviru RSNOP nudili 164,50 ur svetovalnih in mentorskih ur za NVO.  

 

ZAGOVORNIŠTVO  

• Imenovanje dveh predstavnikov regijskega stičišča NVO Pomurja za člana delovne skupine za 

koordinacijo programskih dokumentov za obdobje 2021-2027.  

• Priprava dopolnitev k osnutku Strateška izhodišča razvoja kohezijske regije Vzhodna Slovenija.  

• Izvedba izbora predstavnikov NVO v Razvojni svet pomurske regije. Imeli smo 12 kandidatov in 

enega romskega predstavnika. Na volitvah je sodelovalo 144 nevladnih organizacij, ki so podale 397 

glasov.  

• Podpora zagovorniški akciji Slovenske filantropije in Legebitre glede poziva ZRSZ in sicer glede 

povračila stroškov kriznega dodatka za javne delavce. Izmed 20 NVO, ki so podpisale poziv, so bile 4 

NVO iz Pomurja.  

• Podpora zagovorniški akciji v zvezi s prostorsko problematiko organizacij, ki delujejo na Metelkovi. 

• Podpora zagovorniški akciji v zvezi z ohranitvijo sklada za NVO.  

 

PARTNERSTVA 

• UNICEFOVE VARNE TOČKE - V sodelovanju z Unicefom, ki vodi projekt Varne točke za otroke, smo v 

letu 2019 prevzeli vlogo lokalnega koordinatorja s ciljem vzpostavitve / razširitve Varnih točk v MO 

Murska Sobota. 22.1.2020 smo v sodelovanju z UNICEF imeli uvodno srečanje in usposabljanje za 

Varne točke, katerega se je udeležilo 15 oseb iz 9 različnih institucij, 2 predstavnika stičišča in 

nacionalna koordinatorka Varnih točk. V partnerstvo Varnih točk se je v v letu 2020 v Pomurju 

vključilo 12 različnih deležnikov. UNICEF-ove varne točke so različni javni prostori, kot so knjižnice, 

lekarne, cvetličarne, mladinski centri, trgovine, zavarovalnice, celo vulkanizerski servisi in podobno, 

v katerih so prisotni ljudje, ki nudijo otrokom trenutno zaščito, pomoč ali zgolj nasvet v stiski. Ti so 

usposobljeni za pomoč otrokom, saj se udeležijo posebnega izobraževanja, ki ga zanje organiziramo 

v UNICEF-u Slovenija in jih seznanimo, kako pomagati otrokom, kako komunicirati, ko se otrok 

zateče v Varno točko ter na katero pristojno institucijo se obrniti, kadar je to potrebno.  

• POLETNA DOBRODELNA AKCIJA #PODARIZVEZEK  - Regionalno stičišče nevladnih organizacij 

Pomurja: koordinator dobrodelne akcije  #podarizvezek. LRF za Pomurje vsako leto organizira 

poletno dobrodelno akcijo zbiranja šolskih potrebščin #podarizvezek in skrbi za koordinacijo in 

komunikacijo akcije ter pomaga Društvu Pomagajmo odprtih src, ki je pobudnik akcije. Zbrane šolske 

potrebščine so podarjene otrokom iz socialno ranljivih skupin iz Pomurja. Namen akcije je poleg 

zbiranja šolskih potrebščin, tudi krepitev družbene odgovornosti ter čezsektorsko povezovanje 

podjetij, javnih institucij, nevladnih organizacij, medijev in posameznikov. Akcija poteka na različne 

načine: od zbiranja na zbirnih točkah, preko korporativnih prostovoljskih akcij ali donacij (SMS 



 

sporočila, finančne donacije, promocijske donacije). S pomočjo čezsektorskega povezovanja smo v 

partnerstvo uspeli vključiti  20 podpornikov in donatorjev akcije, 20 zbirnih točk. Imeli smo podporo 

8 medijev (Vestnik, Murski val, Madžarski radio, Radio Romic, IDEA tv, Val 202, pomurec.com, 

sobotainfo.com, Radio Murski val, lendavainfo.com). Z akcijo smo pomagali 238 otrokom, zbrali 

1.100€ finančnih donacij in 68€ sms donacij. 

 

STORITVE 

• Mobilne / premične učilnice - V sodelovanju z Društvom Si.energija in Zavodom Bistra hiša, ki v regiji 

delujeta kot lokalni akcijski skupini, smo že v času priprave projektov sodelovanja med LAS ter 

drugimi deležniki (2019) identificirali izobraževalne potrebe ranljivih ciljnih skupin na podeželju 

(Romi, starejši, invalidi, mladi s podeželja idr.) in iskali rešitve, s katerimi bi omenjenim skupinam 

lahko omogočili lažji dostop do izobraževalnih možnosti in pridobitve nekaterih IKT veščin. Ker smo v 

sodelovanju in s podporo stičišča uspeli zagotoviti finančna sredstva, sta organizaciji v okviru 

projekta Digitalne rešitve za izzive podeželja začeli realizirali idejo o mobilnih učilnicah, ki so krožile 

po Pomurju. Cilj teh aktivnosti je bila izvedba praktičnih delavnic in študijskih krožkov, preko katerih 

ranljive ciljne skupine digitalno opismenjujejo (npr. glede spletnega bančništva, uporaba IKT orodij, 

vzpostavitev spletne trgovine in spletne strani ipd. glede na potrebe posameznih ciljnih skupin). 

Skupno je bilo v letu 2020 izvedenih čez 130 mobilnih učilnic.  

• Vzpostavitev modela prevozov za starejše po vzoru sopotnikov – V sodelovanju z Zavodom Bistra 

hiša Martjanci vzpostavitev koncepta prevozov za starejše v občini Šalovci. Uvedba pilotnega 

modela Trajnostna mobilnost na podeželju je prispevala k večji mobilnosti predstavnikov ranljivih 

skupin (starostniki, bolni, invalidi ipd.), ki nimajo sorodnikov, sosedov, prijateljev, niti lastnega 

prevoznega sredstva in živijo na odročnih delih podeželja občine Šalovci. 

• Vzpostavitev medgeneracijskega centra - Društvo Si.energija, ki je bilo vključeno v program krepitve 

NVO s potencialom, je vzpostavilo nov medgeneracijski center v svojih prostorih, v Renkovcih 

(Občina Turnišče). Namen centra je ila revitalizacija podeželja, kakovosti bivanja in povezovanje 

generacij, v skladu s Strategijo dolgožive družbe. Aktivnosti sledijo konceptu pametnih rešitev na 

podeželju, ki se nanaša na razvoj podeželja / vasi kot gospodinjske skupnosti, ki ima na voljo 

digitalno tehnologijo, prostor za druženje in prostočasne aktivnosti, ki razvija storitve, prilagojene 

potrebam skupnosti. 

 

AKTIVNOSTI V ČASU COVID-19 

• V času epidemije smo posebno skrb namenili sprotnemu in ažurnemu informiranju NVO v zvezi z 

ukrepi relevantnimi za NVO. Objavljali, povzemali in posredovali smo aktualizirane novice, ki jih je 

ažurno pripravljal CNVOS in smo jih delili tako na naši spletni strani, družbenih omrežjih, kot tudi 

neposredno preko mailov. Prav tako smo promovirali e-pravnika, v katerem so si NVO lahko izdelali 

dokumentacijo tudi v zvezi z epidemijo (npr. odredbe za delo od doma ipd.). 



 

• Izvedli smo tudi 2 webinarja (sicer v okviru drugega projekta) na temo ukrpeov iz anti-korona 

zakonov, vendar pa smo vselej tudi na njih promovirali možnost brezplačne pravne pomoči, ki ji 

nudimo v okviru stičišča. 

• Organizirali smo zoom klepet nevladnih organizacij z novinarji, sodelovalo je 10 gostov iz NVO, 6 
novinarjev, pripravljenih pa je bilo 5 prispevkov. Namen klepeta je bil opozoriti medije na vlogo 
NVO v času epidemije, na storitve ki jih opravljajo in prilagajanje, soočanje z izzivi ipd. 

• Pripravili smo ponudbo lokalnih pridelovalcev iz Pomurja »vse na enem mestu« (naleteli na velik 

odziv medijev, uporabnikov – beležimo povečan obisk spletne strani, tudi na družabnih omrežjih 

veliko deljenja). 

• Zbrali smo ukrepe pomurskih občin v času COVID-19. 

• Dobrodelnemu društvu Pomagajmo odprtih src smo pomagali pri promociji akcije zbiranja 

računalniške opreme za otroke v stiski.  

• Že v začetku epidemije smo pripravili izbor orodij za delo na daljavo.  

• V sodelovanju s Klubom prekmurskih študentov in Domom za starejše Rakičan (4 enote) smo v letu 

2020 pripravili dobrodelno akcijo za starostnike. V okviru akcije smo obdarili 388 starejših 

uporabnikov. 

 

IZVDEDBA (NEFORMALNIH) IZOBRAŽEVANJ ZA ODRASLE 

Izvedba 2 javno  veljavnih in 2 neformalnih izobraževanj v katere je bilo vključenih 48 udeležencev. Izvedeni 

sta bili tako dve izobraževanji Usposabljanje za življenjsko uspešnost – Most do izobrazbe (120 ur) in 2 

neformalna izobraževalna programa za odrasle, in sicer Nemščina – preživetvena raven (60 ur) ter program 

za pridobivanje digitalnih kompetenc (RDO) – Z uporabo računalnika in spleta do lažjega vsakdana in dobre 

zaposlitve (50 ur).  

 

TEDNI VSEŽIVLJENJSKEGA UČENJA (TVU) 2020 

LRF za Pomurje je kot območni koordinator TVU sodelovala z mrežo prirediteljev TVU na način, da je skrbela 

za terminsko uskladitev prireditev TVU, in sicer z namenom, da so se prireditve čim manj prekrivale. 

Prireditve so potekale v celotnem terminu TVU 2020 (od 4. septembra do 9. oktobra 2020), in sicer na 

različnih lokacijah v Pomurju. 

Zaradi razmer, ki so vladajo v svetu v letu 2020 zaradi koronavirusa in posledično v skladu s priporočili 

odgovornih služb glede omejevanja izvajanja različnih prireditev, se v letu 2020 veliko izvajalcev, ki so izvajali 

TVU prireditve v predhodnih letih, ni odločilo za sodelovanje v TVU. Tako smo v letu 2020 izvedli TVU v 

omejeni obliki, v primerjavi z predhodnimi leti. Oblikovali smo manjšo mrežo prirediteljev TVU (10) in skupaj 

z njimi, v skladu z priporočili odgovornih organizacij, izpeljali 24 prireditev, v katere je bilo vključenih okoli 

300 ljudi.  V času izvajanja TVU 2020 smo posebno skrb namenili sprotnemu in ažurnemu informiranju 



 

prirediteljev TVU v zvezi z ukrepi glede omejevanja širjenja koronavirusa. Objavljali, povzemali in 

posredovali smo aktualizirane novice, ki so jih pripravljali državni organi  in smo jih delili tako na naši spletni 

strani, družbenih omrežjih, kot tudi neposredno preko mailov. 
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