
  

 

 

 

Obvestilo o spremembi Javnega razpisa za sofinanciranje vlaganj v 

infrastrukturo namenjeno izvajanju 

dnevnih oblik varstva/začasnih namestitev za starejše, 

objavljeni v Uradnem listu RS št. 134/2020 z dne 2.10.2020 

 

 

Besedilo javnega razpisa se spremeni na način, da se: 

 

1. V poglavju 18 POSTOPEK IZBORA PRIJAVITELJEV, se prvi odstavek podpoglavja 

18.1  Rok in način oddaje vloge na javni razpis, popravi tako, da se glasi: 

 

»Javni razpis bo odprt do dodelitve sredstev oz. najkasneje do 16. 11. 2020.«  

 

 

2. V poglavju 18 POSTOPEK IZBORA PRIJAVITELJEV, se tretji odstavek podpoglavja 

18.1  Rok in način oddaje vloge na javni razpis, popravi tako, da se glasi: 

 

»Prvi rok za oddajo vlog v skladu z navodili iz razpisne dokumentacije je 24. 6. 2020, drugi rok 

je 3. 8. 2020, tretji rok je 16. 10. 2020 in skrajni rok 16.11.2020.«. 

 

3. V poglavju 18 POSTOPEK IZBORA PRIJAVITELJEV se v drugem odstavku 

podpoglavja 18.2.1  Odpiranje vlog, popravi tako, da se glasi: 

 

»Odpiranje vlog bo potekalo:  

- Za prvi rok dne 30. 6. 2020 ob 10.00 uri v prostorih Ministrstva za delo, družino, 

socialne zadeve in enake možnosti, Štukljeva cesta 44, 1000 Ljubljana in bo javno.  

- Za drugi rok dne 10. 8. 2020 ob 10.00 uri v prostorih Ministrstva za delo, družino, 

socialne zadeve in enake možnosti, Štukljeva cesta 44, 1000 Ljubljana in bo javno.  

- Za tretji rok dne 23. 10. 2020 ob 10.00 uri v prostorih Ministrstva za delo, družino, 

socialne zadeve in enake možnosti, Štukljeva cesta 44, 1000 Ljubljana in bo javno. 

- Za skrajni rok dne 20.11.2020 ob 10.00 uri v prostorih Ministrstva za delo, družino, 

socialne zadeve in enake možnosti, Štukljeva cesta 44, 1000 Ljubljana in bo javno.«.  

 

 

4. V poglavju 19 RAZPISNA DOKUMENTACIJA se drugi odstavek popravi tako, da se 

glasi: 

 

»Dodatne informacije o javnem razpisu lahko zainteresirani prijavitelji dobijo izključno po 

elektronski pošti na naslov: gp.mddsz@gov.si s pripisom: »Javni razpis za sofinanciranje vlaganj 

v infrastrukturo namenjeno izvajanju dnevnih oblik varstva/začasnih namestitev za starejše«. 

Odgovori na pogosto zastavljena vprašanja v zvezi z javnim razpisom bodo objavljeni na 

spletnem naslovu: https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-delo-

druzinosocialne-zadeve-in-enake-moznosti/javne-objave/. Vprašanja je možno posredovati za 

prvi rok do 15. 6. 2020, za drugi rok 27. 7. 2020, za tretji rok do 9. 10. 2020, za skrajni rok do 31. 

10. 2020. Zadnji odgovori bodo objavljeni do 9. 11. 2020.« 


