
  

  

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. 75/2020 z dne 22.5.2020  

  

  

Besedilo javnega razpisa se spremeni na način, da se:  

  

  

1. V poglavju 2 PREDMET JAVNEGA RAZPISA IN NAČIN IZVEDBE JAVNEGA  

RAZPISA, se število sofinanciranih projektov znotraj SKLOPA 1 in SKLOPA 2 javnega 

razpisa popravi tako, da se glasi:  

  

»SKLOP 1  

Vzpostavitev enot za namen zagotavljanja dnevnih oblik varstva za osebe starejše od 65 

let.  

  

V okviru SKLOPA 1 bo sofinanciranih predvidoma 20 (dvajset) enot za namen zagotavljanja 

dnevnih oblik varstva.   

  

SKLOP 2  

Vzpostavitev enot za namen zagotavljanja začasnih namestitev za osebe starejše od 65 

let.  

  

V okviru SKLOPA 2 bo sofinanciranih predvidoma 10 (deset) enot za namen zagotavljanja 

začasnih namestitev.«.  

  

  

2. V poglavju 3 NAMEN JAVNEGA RAZPISA, se tretji odstavek popravi tako, da se glasi:  

  

»Predvideno je sofinanciranje 10 projektov vzpostavitve enot za namen zagotavljanja začasnih 

namestitev in 20 projektov vzpostavitve enot za namen zagotavljanja dnevnih oblik varstva. Od 

tega se predvideva 5 projektov vzpostavitve enot za namen zagotavljanja začasnih namestitev v 

KRVS  in 5 projektov vzpostavitve enot za namen zagotavljanja začasnih namestitev v KRZS ter 

11 projektov vzpostavitve enot za namen zagotavljanja dnevnih oblik varstva v KRVS in 9 

projektov vzpostavitve enot za namen zagotavljanja dnevnih oblik varstva v KRZS.«.  

  

  

3. V poglavju 18 POSTOPEK IZBORA PRIJAVITELJEV se v tretjem odstavku podpoglavja 

18.1  Rok in način oddaje vloge na javni razpis, prvi rok za oddajo vlog na javni razpis 

podaljša iz »1. 6. 2020« na »24. 6. 2020«.  

  

4. V poglavju 18 POSTOPEK IZBORA PRIJAVITELJEV se deveti odstavek popravi tako, 

da se glasi:  

  

»Šteje se, da je vloga pravočasna, če je zadnji dan roka oddana na pošto kot priporočena pošiljka 

ali če je zadnji dan roka oddana do 15:00 ure v vložišču Ministrstva za delo, družino, socialne 

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

  

  
  

  



  

  

5. V podpoglavju 18.2 Odpiranje, preverjanje formalne popolnosti vlog in ocenjevanje 

se v drugem odstavku točke 18.2.1 Odpiranje vlog, datum prvega odpiranja popravi iz  

»5. 6. 2020« na »30. 6. 2020«.  

  

  

V točki 18.2.3 Strokovno ocenjevanje popolnih vlog se v sedmem, osmem, devetem in 

desetem odstavku se popravi merilo, ki bo imelo prednost pri obravnavi vlog z istim številom točk, 

ko ne bo dovolj sredstev za sofinanciranje, tako, da se merilo 7 – lokacija objekta nadomesti z 

merilom 3 – pravnomočno gradbeno dovoljenje ali izkazana zakonska podlaga, da le-to ni 

potrebno.   

  

6. V poglavju 19 RAZPISNA DOKUMENTACIJA se v drugem odstavku določen datum 

postavljanja vprašanj za prvi rok podaljša iz »25. 5. 2020« na »15. 6. 2020«.   
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