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Skladno z drugim odstavkom 10. člena Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi 

informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 24/16) objavljamo javno dostopne 

informacije javnega značaja v zvezi s postopkom javnega razpisa, in sicer: podatek o 

članih komisije za izvedbo postopka javnega razpisa in podatek o prejemnikih in višini 

prejetih sredstev. 

 

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je v Uradnem listu Republike 

Slovenije št. 14/2020 dne 6. 3. 2020 in št. 75/2020 dne 22. 5. 2020 objavilo Javni razpis za 

sofinanciranje vlaganj v infrastrukturo namenjeno izvajanju dnevnih oblik varstva/začasnih 

namestitev za starejše (v nadaljevanju: javni razpis). Javni razpis delno financira Evropska unija, 

in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Javni razpis se izvaja v okviru Operativnega 

programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020, 9. prednostne osi 

»Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine«, prednostne naložbe 9.3 »Vlaganje v 

zdravstveno in socialno infrastrukturo, ki prispeva k razvoju na nacionalni regionalni in lokalni 

ravni, zmanjšanje neenakosti glede zdravstvenega stanja, spodbujanje socialnega vključevanja 

z lažjim dostopom do socialnih, kulturnih in rekreacijskih storitev in prehod z institucionalnih 

storitev na storitve v okviru lokalnih skupnosti« in specifičnega cilja 9.3.1 »Izboljšanje kakovosti 

skupnostnih storitev oskrbe«. 

 

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje projektov za namen vzpostavitve enot za zagotavljanje 
dnevnih oblik varstva in/ali za zagotavljanje začasnih namestitev, za osebe starejše od 65 let. 
Namen javnega razpisa je sofinanciranje projektov, ki bodo pomenili vzpostavitev novih enot za 
namen dnevnega varstva ali začasnih namestitev za osebe starejše od 65 let na način, da se 
zgradi, rekonstruira ali pridobi objekte, ki bodo primerni za opravljanje te dejavnosti. 

 

Postopek javnega razpisa je vodila strokovna komisija, ki je bila imenovana s Sklepom o začetku 

postopka Javnega razpisa za sofinanciranje vlaganj v infrastrukturo namenjeno izvajanju dnevnih 

oblik varstva/začasnih namestitev za starejše ter imenovanju strokovne komisije za izvedbo 

postopka, št. 5443-2/2020/8, z dne 2. 3. 2020 in Sklepom o spremembi Sklepa o začetku 

postopka Javnega razpisa za sofinanciranje vlaganj v infrastrukturo namenjeno izvajanju dnevnih 

oblik varstva/začasnih namestitev za starejše ter imenovanju strokovne komisije za izvedbo 

postopka, št. 5443-2/2020/31, z dne 11. 6. 2020: 

 

 

 IME IN PRIIMEK ORGANIZACIJA 

Predsednik Tomaž Čebulj 
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake 

možnosti 

Član Dr. Uroš Gojkovič 
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake 

možnosti 

Član 
Mag. Polonca Jakob 

Krejan 

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake 

možnosti 

Član Janja Romih 
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake 

možnosti 



 

Član Andrejka Znoj 
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake 

možnosti 

Član Miha Paternoster 
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake 

možnosti 

Član Suzana Tajnik 
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake 

možnosti 
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SEZNAM PREJEMNIKOV IN VIŠINA PREJETIH SREDSTEV 

 

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE VLAGANJ V INFRASTRUKTURO NAMENJENO IZVAJANJU DNEVNIH OBLIK VARSTVA/ZAČASNIH 

NAMESTITEV ZA STAREJŠE 

Uradni list RS, št. 14/2020 z dne 6. 3. 2020 in št. 75/2020 z dne 22. 5. 2020 

 

9. prednostna os »Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine« 

9.3 prednostna naložba »Vlaganje v zdravstveno in socialno infrastrukturo, ki prispeva k razvoju na nacionalni regionalni in lokalni ravni, 

zmanjšanje neenakosti glede zdravstvenega stanja, spodbujanje socialnega vključevanja z lažjim dostopom do socialnih, kulturnih in 

rekreacijskih storitev in prehod z institucionalnih storitev na storitve v okviru lokalnih skupnosti«  

9.3.1 specifični cilj »Izboljšanje kakovosti skupnostnih storitev oskrbe« 

 

Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020 



 

 

 

 

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti 

ZAP.

ŠT

NAZIV 

PRIJAVITELJA
NAZIV PROJEKTA/SKLOP

KOHEZIJSKA 

REGIJA

VIŠINA DODELJENIH 

SREDSTEV

DELEŽ EU (V 

EUR)

DELEŽ SLO (V 

EUR)

1.

Dom starejših 

občanov Trebnje Gradnja dnevnega centra, SKLOP 1
KRVS

717.383,00 573.906,40 143.476,60

2.

Dom starejših 

Lendava, Idosebb 

Polgarok Othhona 

Lendva * Dnevni center Odranci, SKLOP 1

KRVS

560.029,72 448.023,78 112.005,94

3.

Dom starejših 

občanov Novo 

mesto

Dnevno varstvo in začasna namestitev 

v Domu starejših občanov Novo mesto, 

SKLOP 1 IN 2

KRVS

1.434.766,00 1.147.812,80 286.953,20

4.

Dom upokojencev 

Sežana

Ureditev dnevnega centra Sežana, 

SKLOP 1
KRZS

282.308,90 225.847,12 56.461,78

5.

Dom upokojencev 

Nova Gorica Hiša dobre volje Ajdovščina, SKLOP 1
KRZS

670.880,98 536.704,78 134.176,20

6.

Dom upokojencev 

Nova Gorica Dnevni center Komen, SKLOP 1
KRZS

347.844,30 278.275,44 69.568,86

7.

Center slepih, 

slabovidnih in 

starejših Škofja 

Loka Hiša generacij, SKLOP 1 IN 2

KRZS

1.434.766,00 1.147.812,80 286.953,20

8.

Dom upokojencev 

Izola

Vzdrževanje objekta na lokaciji Vila 

Napoli v Portorožu za naselitev 

socialnovarstvenih programov Doma 

upokojencev Izola, SKLOP 1 IN 2

KRZS

1.414.759,56 1.131.807,65 282.951,91

*Prijavitelj k vlogi ni priložil pravnomočnega gradbenega dovoljenja, zato gre za pogojno dodelitev sredstev do predložitve pravnomočnega gradbenega 

dovoljenja. 


