
 

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 490 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

VSEBINSKO POROČILO ZA LETO 2021 

 

INFORMIRANJE NVO 

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

sicer: 

• Spletna stran LRF za Pomurje (objava 125 aktualnih informacij za NVO). 

• E-novice in e-časopis (objava 32 e-obvestil / e-novic) – 543 prejemnikov LRF novic.  

• Elektronska pošta, telefonski stiki v živo ter zoom sestanki. Komunikacija preko e-pošte, telefonskih 

stikov, stikov preko zooma poteka ves čas. Povprečno smo v osebnem stiku z minimalno 20 NVO-ji).  

• Informiranje preko družabnih omrežij (56 objav na facebook strani LRF za Pomurje z dosegom čez 

3600 ljudi, 85 objav na facebook profilu LRF za Pomurje z okoli 2800 fb prijatelji ter 125 objav v 

facebook skupini RSNOP, ki ima čez 1274 članov). 

• Informiranje javnosti preko organizacije / soorganizacije dogodkov (izvedba 2 različnih delavnic / 

webinarjev  v katere je bilo vključenih 80 predstavnikov pomurskih NVO).  

• Informiranje preko medijskih objav / SPOROČILA ZA JAVNOST IN DELO Z MEDIJI (17 medijskih objav 

in 21 spletnih objav za NVO). 

• Nadgradnja blagovne znamke zanvo.org.  

 

USPOSOBLJENOST NVO 

Izvedba aktivnosti podpornega centra za nevladne organizacije, in sicer smo v letu 2021 v okviru RSNOP 

nudili 185 ur svetovalnih in mentorskih ur za NVO.  

Organizacija in soorganizacija 4 različnih usposabljanj za NVO  

 

ZAGOVORNIŠTVO  

• Priprava predlogov NVO k Strategiji lokalnega razvoja LEADE/CLLD 2021-2027. Pri pripravi priporočil / 

predlogov k SLR v novem programskem obdobju je sodelovalo 10 NVO-jev.  

• Priprava predlogov za poenostavitev Javnega razpisa za socialo (občina Lendava).  

• V sodelovanju z NVO-ji sodelovanje pri pripravi osnutka Strategije za mlade občine Turnišče. Občina 

Turnišče je z neposrednim pristopom do mladih v povezavi z lokalno mladinsko organizacijo 

pristopila k pripravi lokalne strategije za mlade.  

• Uvedba participativnega proračuna v občini Črenšovci.  

 
 



 

PARTNERSTVA 

• UNICEFOVE VARNE TOČKE – Izvedba spletnega usposabljanja za Varne točke, 2.2.2021. 

Usposabljanje se je udeležilo 24 udeležencev iz 12 organizacij (Ljudska univerza Murska Sobota, 

Združenje policistov Slovenije, CSD Pomurje Murska Sobota, CSD Pomurje – Lendava, RIS Dvorec 

Rakičan, Društvo Mozaik, MIKK Murska Sobota, Zavod Stella, Slovenska filantropija, Zavod korak 

naprej MS, Center Sonček Murska Sobota, Unicredit Murska Sobota). V mrežo Varnih točk je 

vključenih 17 varnih točk (na novo vključeni Ljudska univerza Murska Sobota, Unicredit banka 

Murska Sobota). 

• POLETNA DOBRODELNA AKCIJA #PODARIZVEZEK 2021  - LRF za Pomurje je kot Regijsko stičišče 

nevladnih organizacij Pomurja že 5. leto zapored prevzelo koordinacijo poletne dobrodelne akcije 

zbiranja šolskih potrebščin #podarizvezek. Naloge LRF za Pomurje obsegajo koordinacijo akcije, 

podporo dobrodelnemu društvu Pomagajmo odprtih src, vzpostavitev in koordinacija zbirnih točk, 

komunikacija z mediji, komunikacija z donatorji, zbiranje finančnih donacij, promocija akcije, 

spodbujanje družbene odgovornosti v podjetjih, med nevladnimi organizacijami in posamezniki, in 

skrb za transparentnost akcije. V letu 2021 je bilo vzpostavljenih 18 zbirnih točk po Pomurju in v BTC 

Ljubljana. Prejeli smo 925 EUR donacij, skupno pa je 217 otrok prejelo pakete šolskih potrebščin.  

• Dobrodelna akcija TA DOBRA VEČERJA – Cilj akcije je bilo zbrati čim več denarja za lokalne nevladne 

0rganizacije, ki spreminjajo našo družbo na bolje. Koordinator akcije je bil CNVOS, akciji pa smo se 

pridružila posamezna regijska stičišča. V akciji je sodelovalo 8 restavracij in 1 trgovina. V Pomurju je 

sodeloval Bunker in Zveza društev Moja Mura, v sodelovanju s katerimi smo zbirali finančna sredstva 

za obnovo Babičevega mlina na reki Muri. Za namen obnove Babičevega mlina je doniralo 38 

donatorjev, zbralo se je 327 EUR.  

 

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 2021 izvedenih čez 57 mobilnih učilnic.  

• V okviru čezsektorskega partnerstva mladinskih organizacij smo usposobili 5 mladinskih YOU(TH) 

mentorjev in sicer na dveh področjih: zagovorništvu in pripravi projektov za mlade.  



 

OSTALE AKTIVNOSTI  

• Soorganizacija sejma nevladnih organizacij v Lendavi - Sejem nevladnih organizacij, ki je potekal dne 

3.9.2021, med 10:00 in 14:00 uro v prireditvenem šotoru pred hotelom Cubis v Lendavi je 

organiziral Zavod za turizem in razvoj Lendava v sodelovanju z Lokalno razvojno fundacijo za 

Pomurje in je potekal v okviru projekta Skupaj pod eno streho. Na sejmu se je predstavilo 22 

nevladnih organizacij oziroma socialnih podjetij, ki na območju Pomurja in širše delujejo na 

področjih kulture, socialnega varstva, zdravstva, obnovljivih virov energije, mladine, turizma, 

kulture, socialnega podjetništva, izobraževanja itd.  Prireditev je bila namenjena promociji in 

predstavitvi nevladnega sektorja širši javnosti, spoznavanju, sodelovanju in mreženju nevladnih 

organizacij ter osveščanju širše javnosti o vlogi in pomenu nevladnih organizacijah. Sejem pa je bil 

tudi priložnost za nevladne organizacije, da stopijo v ospredje in se širši javnosti pokažejo v vsej svoji 

raznolikosti. 

• Informacijska pisarna na Pušči – 15 organizacij in institucij iz različnih področij, med njimi tudi 

Lokalna razvojna fundacija za Pomurje je v letu 2021 podpisalo namero za vzpostavitev 

informacijske točke v kraju Pušča. Namen tega je potreba po celovitem in organiziranem razvoju 

romske skupnosti, medsebojnem povezovanju ter ustvarjanju novih priložnosti za izboljšanje 

položaja in življenjskega standarda romske skupnosti v soboški občini. 

 

IZVDEDBA (NEFORMALNIH) IZOBRAŽEVANJ ZA ODRASLE 

Izvedba 6 neformalnih izobraževanj, v katere je bilo vključenih 75 udeležencev. Izvedeni so bile naslednja 

izobraževanja: 

• Program za pridobivanje digitalnih kompetenc – Z uporabo računalnika in spleta do lažjega vsakdana 

in dobre zaposlitve (50 ur) – 3x; 

• NIPO (neformalni izobraževalni program za odrasle) – Nemščina (preživetvena raven – 1 x (60 ur); 

• NIPO (neformalni izobraževalni program za odrasle) – Angleščina (preživetvena raven – 2 x (60 ur); 

 

KONTAKT 

USTANOVA LOKALNA RAZVOJNA FUNDACIJA ZA POMURJE 

Martjanci 36 

92221 Martjanci 

Slovenija 

T: +386 2 538 13 54 

E: info@lrf-pomurje.si 


