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1000 Ljubljana 

 

Projekt sofinancira Ministrstvo za javno upravo  

 iz Sklada za NVO 
 

 

Stičišče Središče, stičišče nevladnih organizacij osrednjeslovenske regije, 

objavlja razpis 

»ČEZ-SEKTORSKO REŠEVANJE IZZIVOV DOLGOŽIVE DRUŽBE«. 

 
 
 

1. PREDMET IN CILJ RAZPISA 
 
Predmet razpisa so spodbude za čez-sektorske akcije, ki bodo reševale izzive dolgožive družbe. Razpis 
je namenjen nevladnim organizacijam (društvom, zasebnim zavodom in ustanovam) iz 
osrednjeslovenske regije, ki bodo v čez-sektorskem projektnem partnerstvu prispevale k izboljšanju 
kakovosti življenja dolgožive družbe v osrednjeslovenski regiji. 
 
Iščemo akcije, ki bodo: 

 vključevale razvoj novih rešitev za prepoznane potrebe in izzive v okolju/skupnosti s 
poudarkom na problematiki dolgožive družbe oz. zagotavljanja primernih pogojev za dolgoživo 
družbo, 

 prispevale k blaginji in kakovostnemu življenju prebivalstva s poudarkom na 
medgeneracijskem sodelovanju ter zavedanju pomena kakovostnega staranja in 

 vključevale čez-sektorsko sodelovanje oz. vzpostavile delujoča in učinkovita partnerstva 
nevladnih organizacij z občinami, mediji, gospodarstvom, RRA-ji in drugimi akterji, 
pomembnimi za zadovoljitev ugotovljenih lokalnih potreb, posebej glede reševanja 
problematike dolgožive družbe, izzivov v širšem družbenem okolju na regionalni ali lokalni 
ravni. 

 
Dolgoživa družba je družba, v kateri je pomemben koncept aktivnega staranja, ki poudarja aktivnost in 
ustvarjalnost v vseh življenjskih obdobjih, skrb za zdravje in medgeneracijsko sodelovanje ter 
solidarnost; v kateri ljudje optimalno izkoristijo svoje potenciale v vseh obdobjih svojega življenja in v 
kateri so človekove pravice enake za vse ljudi, ne glede na njihovo starost).  
 
Stebri Strategije dolgožive družbe: 

i) trg dela in izobraževanje (prilagoditve na trgu dela, vključno z izobraževanjem in 
usposabljanjem, zagotavljanje zadostnega obsega delovne sile z neto priseljevanjem);  

ii) samostojno, zdravo in varno življenje vseh generacij (sistemi socialne zaščite, dostopnost 
do zdravstvenih storitev in dolgotrajne oskrbe, skrb za zdravje, zmanjševanje neenakosti v 
zdravju);  

iii) vključenost v družbo (medgeneracijsko sodelovanje, prostovoljstvo, uporaba IKT za 
komunikacijo, preprečevanje diskriminacije in nasilja v družbi, politično udejstvovanje);  

iv) oblikovanje okolja za aktivnost v celotnem življenjskem obdobju (prilagoditve v 
gospodarstvu, bivalnih razmer in prometne ureditve s podporo IKT in tehnoloških rešitev). 

 
Cilj razpisa je spodbuditi in podpreti vsaj tri (3) čez-sektorske akcije s področja dolgožive družbe. 

 
2. POGOJI SODELOVANJA NA RAZPISU 

 
Upravičen prijavitelj: 

https://www.umar.gov.si/fileadmin/user_upload/publikacije/kratke_analize/Strategija_dolgozive_druzbe/Strategija_dolgozive_druzbe.pdf
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 je nevladna organizacija (društvo, zasebni zavod ali ustanova), ki izpolnjuje pogoje, določene 

v 2. členu Zakona o nevladnih organizacijah (Uradni list RS, št. 21 /18), 

 ima sedež v osrednjeslovenski regiji, 

 je najmanj 12 mesecev vpisan v Poslovni register Slovenije in ima v Republiki Sloveniji odprt 

transakcijski račun, ki je vpisan v register transakcijskih računov pri Agenciji Republike 

Slovenije za javnopravne evidence in storitve (AJPES). 

Prijavitelj se mora prijaviti v partnerstvu z vsaj eno organizacijo iz drugega sektorja (javnega ali 

gospodarskega: javni zavodi, občine, razvojne agencije, mediji, podjetja). Prijavitelj bo moral s partnerji 

skleniti partnersko pogodbo o izvajanju projekta. 

Prijava mora naslavljati vsaj enega od stebrov Strategije dolgožive družbe.  

Prijavitelj lahko na razpisu kandidira z največ eno prijavo. Če prijavitelj prijavi več projektov, se 

upošteva prvi prijavljeni projekt. 

Trajanje projekta je omejeno na največ 12 mesecev. Projekti se lahko začnejo izvajati po podpisu 

pogodbe, ki bo predvidoma v aprilu 2022.  

 

3. FINANCIRANJE 

Okvirna višina sredstev 
Predvidena skupna višina sredstev, ki so na razpolago za izvedbo tega razpisa, je 4.500,00 EUR. Sredstva 
za ta namen so zagotovljena v programu Stičišče Središče, ki ga sofinancira Ministrstvo za javno upravo 
iz Sklada za NVO. Financer si pridržuje pravico, da ne razdeli vseh sredstev, ki so na razpolago za ta 
razpis. 
 
Delež in višina sofinanciranja projektov 
Prijavitelj lahko zaprosi za najmanj 1.000,00 EUR in največ 1.500,00 EUR. Upravičeni stroški projekta 
bodo financirani do 100 %, dodatno sofinanciranje ni potrebno. 
 
Način sofinanciranja 
Sredstva bodo izbrani prijavitelji prejeli kot 100 % pavšal. To pomeni, da prijavitelju ne bo potrebno 
dokazovati dejanske porabe prejetih sredstev za izvedbo projekta s finančnimi dokazili. 
 
Stroški pavšalnega financiranja so stroški, ki nastanejo oziroma so povezani z neposrednim izvajanjem 
prijavljenih akcij. Gre na primer za plače in honorarje izvajalcev oz. strokovnjakov, stroške zunanjih 
storitev, stroške nakupa materiala, stroške informiranja in komuniciranja, stroške povračil 
prostovoljcem v skladu z Zakonom o prostovoljstvu, stroške službenih poti, administrativne stroške 
ipd.  
 
Prijavitelj in financer bosta podpisala pogodbo o sofinanciranju. Izbranim prijaviteljem bodo sredstva 
v višini 50 % zaprošenih sredstev nakazana kot predplačilo 30. dan po prejemu in potrditvi zahtevka za 
izplačilo.  
 
Razlika bo nakazana 30. dan po prejemu in potrditvi zahtevka za izplačilo in poročila o izvedenih 
aktivnostih in doseženih kazalnikih. Če prijavitelj ne bo izvedel načrtovanih aktivnosti ali dosegel 
zastavljenih kazalnikov, bo financer zahteval vračilo nakazanega predplačila oz. sorazmerno znižal 
zaprošena sredstva. 
 
Prijavitelj je dolžan oddati poročilo najkasneje do 31. 5. 2023. Obvezne priloge k poročilu so 
opredeljene v pogodbi o sofinanciranju.  
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Rok izvedbe 
Projekti morajo biti zaključeni in dodeljena sredstva porabljena do najkasneje 30. 4. 2023.  

Dejavnosti, izvedene pred začetkom veljavnosti pogodbe o sofinanciranju, ne bodo financirane.  
 

4. MERILA  

Komisija bo formalno popolne ter pravočasno prispele projektne prijave ocenila na podlagi spodaj 
navedenih meril in ocenjevalne lestvice. Če komisija ugotovi, da je odgovor pri katerem od osnovnih 
pogojev NE, se prijava izloči iz nadaljnjega ocenjevanja z utemeljitvijo. 
 

Osnovni pogoji (administrativni pregled) DA/NE 
Prijavitelj izpolnjuje razpisne pogoje.  
Projekt se bo izvajal v osrednjeslovenski regiji.  
Prijavitelj se je prijavil v partnerstvu z vsaj eno organizacijo iz drugega sektorja.  
Projekt naslavlja enega od stebrov Strategije dolgožive družbe.  

 

Merilo (kakovostni pregled) Število točk 
(največ 75) 

Obravnavan problem je jasno utemeljen, relevanten in skladen z izbranim stebrom 
strategije dolgožive družbe. (prijavni obrazec IV.1) 

0–10 

Ciljne skupine in njihove potrebe so jasno opredeljene. (prijavni obrazec IV.2) 0–10 
Cilji projekta so jasni, merljivi, relevantni in dosegljivi. (prijavni obrazec IV.3) 0–10 
Predvidena projektna rešitev prispeva k rešitvi problema, aktivnosti v izvedbenem 
načrtu so ustrezne in jasno opisane. (prijavni obrazec IV.4) 

0–10 

Rezultati projekta so jasni, merljivi, relevantni in dosegljivi. (prijavni obrazec IV.5) 0–10 

Trajnost predlaganih rešitev in vzpostavljenega partnerstva je utemeljena. (prijavni 
obrazec IV.6) 

0–5 

Prijavitelj in partner(ji) imajo ustrezne izkušnje (s področja dolgožive družbe), vloge so 
ustrezno opredeljene, partnerji so primerni za projekt. (prijavni obrazec IV.7)   

0–10 

Finančni načrt je podrobno opredeljen in ustrezen. (prijavni obrazec V) 0–5 

Prijavitelj je pri Stičišču Središče vključen v program NVO s potencialom. (prijavni 
obrazec II) 

0–5 

 
Prijave morajo pri prvem merilu Obravnavan problem je jasno utemeljen, relevanten in skladen z 
izbranim stebrom strategije dolgožive družbe doseči vsaj 6 točk, da so lahko izbrane. 
 

5. NAČIN IN ROK PRIJAVE  

Razpisna dokumentacija je dostopna na spletni strani https://sticisce-sredisce.si/ in vključuje:  

 razpis, 

 prijavni obrazec in 

 vzorec pogodbe o sofinanciranju.  

Prijavitelji izpolnjen prijavni obrazec z izjavo prijavitelja in izjavami partnerjev posredujejo izključno po 

e-pošti na naslov: sticisce@nefiks.si z zadevo »Prijava na razpis – dolgoživa družba«.  

Rok za oddajo prijave je do vključno 11. marca 2022 do 23.59. Prijave oddane po roku ne bodo 

obravnavane. 

https://sticisce-sredisce.si/
mailto:sticisce@nefiks.si
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6. POSTOPEK IZBORA  

Postopek izbire bo vodila komisija, imenovana s strani direktorice Zavoda Nefiks.  

S pregledom prijav bo komisija pričela 14. marca 2022. V osmih dneh od začetka bo prijavitelje z 

administrativno nepopolnimi vlogami pozvala, da v roku 5 dni dopolnijo prijavo. V primeru, da 

prijavitelji prijave ne bodo dopolnili v roku, bo prijava zavržena.  

V postopek ocenjevanja kakovosti projektov bodo vključene le prijave, ki bodo izpolnjevale vse 

formalne pogoje javnega razpisa.  

Komisija za izbor bo na podlagi meril razvrstila projektne prijave po kakovosti (št. točk). Predlog vsaj 

treh (3) najbolj kakovostnih projektnih prijav bo predložila v potrditev svetu Stičišča Središče.  

Ob morebitnih nejasnostih lahko komisija pozove prijavitelja k ustrezni obrazložitvi oz. posredovanju 

dokazil.  

 

Prijavitelji bodo o izboru obveščeni po e-pošti v roku tridesetih (30) dni od roka za oddajo prijav. Z 

izbranimi prijavitelji bo dogovorjen termin za morebitno usklajevanje in podpis pogodbe o 

sofinanciranju. 

 

7. DODATNE INFORMACIJE  

V pomoč potencialnim prijaviteljem bomo 16. februarja 2022 ob 10. uri organizirali informativno 
spletno delavnico.  
 
Dodatne informacije in pojasnila o razpisu so potencialnim prijaviteljem na voljo na sticisce@nefiks.si 
ali 040 698 915 (torek, sreda in četrtek, od 12. do 16. ure oz. po dogovoru). Obravnavana bodo 
vprašanja, ki bodo prispela do vključno 9. marca 2022. 
 
Ljubljana, 4. februar 2022 
 
 

mailto:sticisce@nefiks.si

