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Na podlagi predloga strokovne komisije za izvedbo javnega razpisa (št. 6036-11/2021/200 z dne 10. 
5. 2021), Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2021 in 2022 (Uradni list RS, št. 
174/20 in 15/21 – ZDUOP), 225. in 226. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna 
Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 81/16), Zakona o 
splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 105/06 – ZUS-
1, 126/07, 65/08, 8/10, 82/13 in 175/20 – ZIUOPDVE) in v skladu z Javnim razpisom za sofinanciranje 
programov in dejavnosti izobraževanja odraslih v letu 2021 (Uradni list RS, št. 41/21) izdaja ministrica
za izobraževanje, znanost in šport

S K L E P
o izboru prejemnikov sredstev na Javnem razpisu za sofinanciranje programov in dejavnosti 

izobraževanja odraslih v letu 2021

I. Vloga z oznako ID 44, ki jo je vložil prijavitelj Osnovna šola Antona Žnideršiča, OE Ljudska 
univerza, Rozmanova 25b, 6250 Ilirska Bistrica, se zavrže.

II. Študijski krožek »Učenje slovenščine skozi umetnost« v vlogi z oznako ID 100 prijavitelja 
Ljudska univerza, Zavod za izobraževanje in kulturo, Rogaška Slatina, Celjska cesta 3a, 
3250 Rogaška Slatina, se zavrže.

III. Program medgeneracijskega sodelovanja in učenja univerz za tretje življenjsko obdobje v 
vlogi z oznako ID 100 prijavitelja Ljudska univerza, Zavod za izobraževanje in kulturo, 
Rogaška Slatina, Celjska cesta 3a, 3250 Rogaška Slatina, se zavrže.

IV. Vloga z oznako ID 30 prijavitelja Društvo Dvig - univerza za tretje življenjsko obdobje, 
Dolina 21, 1350 Brezovica pri Ljubljani, se v delu za sklop a) zavrne.

V. Vloga z oznako ID 95 prijavitelja Kosovelova knjižnica Sežana, Ulica Mirka Pirca 1, 6210
Sežana, se v delu za sklop a) zavrne.

VI. Vloga z oznako ID 102 prijavitelja Etnološko društvo "Hmeljarska vas", Kale 17, 3311
Šempeter, se v delu za sklop a) zavrne.

VII. Vloga z oznako ID 7 prijavitelja Andragoško društvo Morje - Univerza za tretje življenjsko 
obdobje Izola, Ulica Giordana Bruna 6, 6310 Izola, se v delu za sklop b) zavrne.

VIII. Vloga z oznako ID 86 prijavitelja Društvo Faros, Univerza za tretje življenjsko obdobje 
Piran, Fazanska ulica 1, Lucija, 6320 Portorož, se v delu za sklop e) zavrne.

IX. Vloga z oznako ID 98 prijavitelja Višja strokovna šola za gostinstvo in turizem Maribor, 
Cafova ulica 7, 2000 Maribor, se v delu za sklop e) zavrne.

X. Vloga z oznako ID 137 prijavitelja Mladinski svet Slovenije, Dunajska cesta 5, 1000 
Ljubljana, se v delu za sklop e) zavrne.



2

XI. Sklop a) Študijski krožki: za sofinanciranje se izbere 201 program, ki ga je prijavilo 68
prijaviteljev. Izbor programov in višina sofinanciranja sta razvidna iz priloge.

XII. Sklop b) Programi medgeneracijskega sodelovanja in učenja univerz za tretje življenjsko 
obdobje: za sofinanciranje se izbere 51 programov, ki jih je prijavilo 51 prijaviteljev. Izbor 
programov in višina sofinanciranja sta razvidna iz priloge.

XIII. Sklop c) Parada učenja – dan učečih se skupnosti (v nadaljevanju Parada učenja): za 
sofinanciranje se izbere 12 dejavnosti, ki jih je prijavilo 12 prijaviteljev. Izbor dejavnosti in višina 
sofinanciranja sta razvidna iz priloge.

XIV. Sklop d) Koordinacija podizvajalcev in prireditev v Tednih vseživljenjskega učenja 2021 (v 
nadaljevanju Koordinacija TVU 2021): za sofinanciranje se izbere 26 dejavnosti, ki jih je 
prijavilo 26 prijaviteljev. Izbor dejavnosti in višina sofinanciranja sta razvidna iz priloge.

XV. Sklop e) Nacionalno pomembne naloge v izobraževanju odraslih: za sofinanciranje se izbere 
6 nalog, ki so jih prijavili 4 prijavitelji. Izbor nalog in višina sofinanciranja sta razvidna iz priloge.

Skupna višina razpisanih sredstev je 407.000,00 EUR, razdeljenih je 405.594,00 EUR.

Obrazložitev:

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je objavilo Javni razpis za sofinanciranje programov in 
dejavnosti izobraževanja odraslih v letu 2021 (Uradni list RS, št. 41/21; v nadaljnjem besedilu: javni 
razpis). Postopek javnega razpisa je vodila komisija, ki jo je s sklepom št. 6036-11/2021/2 z dne 3. 3. 
2021 imenovala ministrica (v nadaljnjem besedilu: komisija). Komisija je opravila odpiranje in formalni 
pregled prispelih vlog, strokovni pregled popolnih vlog, ocenila programe, dejavnosti in naloge po 
merilih iz javnega razpisa in razpisne dokumentacije ter pripravila predlog izbora in sofinanciranja 
prijaviteljev v skladu z javnim razpisom, razpisno dokumentacijo in Pravilnikom o postopkih za 
izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13 
in 81/16).

V skladu z javnim razpisom je na razpolago 407.000,00 EUR, sredstva so zagotovljena znotraj ukrepa 
3311-11-0012 Izvajanje dejavnosti izobraževanja odraslih, na proračunski postavki 722910 –
Dejavnost izobraževanja odraslih, konto 4102 (subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom), konto 
4120 (tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam), konto 4133 (tekoči transferi v javne 
zavode) in konto 4135 (tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb).

Na javni razpis je prispelo 137 vlog.

Komisija je pri formalnem pregledu vlog ugotovila, da je ena vloga označena z napačno navedbo in 
SPIS številko javnega razpisa, zato vloga ni zavedena v evidenci Javnega razpisa za sofinanciranje 
programov in dejavnosti izobraževanja odraslih v letu 2021. Vloga nima ID številke in se je ne vodi v 
evidenci prispelih vlog. Kuverta bo z uradnim zaznamkom neodprta vrnjena pošiljatelju.

Komisija je ugotovila, da so vse vloge prispele v predpisanem roku in na predpisan način.

Komisija je ugotovila, da so trije prijavitelji poslali vlogo v več ovojnicah, in sicer:
1. vloga z oznako 30 Društvo Dvig - univerza za tretje življenjsko obdobje se združi z vlogo z 

oznako ID 46 in se jo vodi pod oznako ID 30,
2. vloga z oznako 65 Raziskovalno izobraževalno središče Dvorec Rakičan se združi z vlogo z 

oznako ID 105 in se jo vodi pod oznako ID 65,
3. vloga z oznako ID 128 Kulturni klub Liberius Cerklje se združi z vlogama z oznakama ID 129 in ID 

130 in se jo vodi pod oznako ID 128.
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Končno število prispelih vlog je 133.

Pri pregledu formalne popolnosti je komisija ugotovila, da so nepopolne vloge naslednjih prijaviteljev:
1. ID 1 Društvo Lipa Domžale - Univerza za tretje življenjsko obdobje Domžale: manjka vzorec 

pogodbe, parafiran na vsaki strani;
2. ID 3 Društvo univerza za tretje življenjsko obdobje Ilirska Bistrica: manjka obrazec št. 1 in 

obrazec št. 3 iz razpisne dokumentacije JR 2021;
3. ID 4 Društvo Univerza za tretje življenjsko obdobje Grosuplje: manjka obrazec št. 1, vzorec 

pogodbe, parafiran na vsaki strani,
4. ID 7 Andragoško društvo Morje - Univerza za tretje življenjsko obdobje Izola: manjka obrazec št. 

1 iz razpisne dokumentacije JR 2021 / izpolnjene VSE rubrike;
5. ID 10 Zavod za vseživljenjsko učenje in produkcijo kreativnih dogodkov Zajtrk v glinokopu: 

manjka vzorec pogodbe, parafiran na vsaki strani;
6. ID 27 Rihtarjeva kašča, izobraževanje, kultura in turizem, Alenka Veber s.p.: manjka podpis na 

prijavnih obrazcih za ŠK: Tvoje življenje je tvoja priložnost, Kdor želi modrost, naj opazuje in Na 
Logaško, Cerkniško in Starotrško;

7. ID 40 Društvo univerza za tretje življenjsko obdobje Vransko: manjka vzorec pogodbe, parafiran 
na vsaki strani;

8. ID 41 Andragoško društvo Slovenije: manjka vzorec pogodbe, parafiran na vsaki strani;
9. ID 44 Osnovna šola Antona Žnideršiča, OE Ljudska univerza: manjka obrazec št. 1 iz razpisne 

dokumentacije JR 2021;
10. ID 48 Univerza za tretje življenjsko obdobje Škofja Loka: manjka obrazec št. 1, vzorec pogodbe, 

parafiran na vsaki strani;
11. ID 50 Zavod za gozdove Slovenije: manjka vzorec pogodbe, parafiran na vsaki strani;
12. ID 81 Izobraževanje in druge storitve, Irena Lenič s.p.: manjka vzorec pogodbe, parafiran na 

vsaki strani;
13. ID 86 Društvo Faros, Univerza za tretje življenjsko obdobje Piran: manjka vzorec pogodbe, 

parafiran na vsaki strani;
14. ID 98 Višja strokovna šola za gostinstvo in turizem Maribor: manjka vzorec pogodbe, parafiran na 

vsaki strani;
15. ID 100 Ljudska univerza, Zavod za izobraževanje in kulturo, Rogaška Slatina: manjka ŠK Učenje 

slovenščine skozi umetnost na obrazcu št. 2 iz razpisne dokumentacije JR 2021, obrazec št. 3 iz 
razpisne dokumentacije JR 2021;

16. ID 114 Društvo Univerza za tretje življenjsko obdobje Kras: manjka vzorec pogodbe, parafiran na 
vsaki strani;

17. ID 123 Design Anthropology Academy Branka Urbanija s.p.: manjka vzorec pogodbe, parafiran 
na vsaki strani;

18. ID 136 Zavod Muzej norosti, Trate: manjka vzorec pogodbe, parafiran na vsaki strani.

Vseh 18  prijaviteljev je bilo pozvanih k dopolnitvi vloge.

Dva pozvana prijavitelja vloge nista dopolnila na ustrezen način, zato komisija predlaga, da se: 
1. vloga z oznako ID 44 Osnovna šola Antona Žnideršiča, OE Ljudska univerza s sklepom zavrže,
2. vloga z oznako ID 100 Ljudska univerza, Zavod za izobraževanje in kulturo, Rogaška Slatina: s 

sklepom se zavrže 1 ŠK in program U3ŽO.

Vsi ostali pozvani prijavitelji so poslali ustrezne dopolnitve v predpisanem roku in na predpisan način, 
zato so njihove vloge formalno popolne in jih je komisija obravnavala v nadaljnjem postopku izbora.

Za naslednje vloge je komisija iz uradnih evidenc pridobila dokazila o registrirani dejavnosti 
izobraževanja odraslih:
1. ID 4 Društvo Univerza za tretje življenjsko obdobje Grosuplje;
2. ID 7 Andragoško društvo Morje - Univerza za tretje življenjsko obdobje Izola;
3. ID 9 Društvo Univerza za tretje življenjsko obdobje Logatec;
4. ID 54 Društvo Univerza za tretje življenjsko obdobje Pivka;
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5. ID 121 Ljudska univerza Ajdovščina;
6. ID 123 Design Anthropology Academy Branka Urbanija s.p.;
7. ID 128 Kulturni klub Liberius Cerklje.

Končno število prijaviteljev, katerih vloge so formalno popolne, je 132. Komisija je pregledala in 
ocenila programe, dejavnosti in naloge v skladu s pogoji in merili iz javnega razpisa in razpisne 
dokumentacije.

3 prijavitelji ne izpolnjujejo enega ali več pogojev, določenih v javnem razpisu in razpisni 
dokumentaciji, in sicer: 
1. ID 86 Društvo Faros, Univerza za tretje življenjsko obdobje Piran za prijavo na sklop e) 

Nacionalno pomembne naloge v izobraževanju odraslih, na katerega se lahko prijavijo skupnosti 
javnih organizacij za izobraževanje odraslih, združenja pravnih oseb zasebnega prava s področja 
izobraževanja odraslih, organizacije, ki so v javnem interesu na področju izobraževanja odraslih 
oziroma zveze teh organizacij. Glavni namen vseh naštetih subjektov mora biti strokovno delo na 
področju izobraževanja odraslih na nacionalni ravni. Prijavitelj je po pravnoorganizacijski obliki 
društvo in ima pridobljen status društva v javnem interesu na področju vzgoje in izobraževanja, 
kot zahteva javni razpis. Vendar iz njegovega temeljnega akta ni razvidno, da je njegov glavni 
namen delovanja strokovno delo na področju izobraževanja odraslih na nacionalni ravni. Zaradi 
navedenega ne izpolnjuje razpisnega pogoja,

2. ID 98 Višja strokovna šola za gostinstvo in turizem Maribor za prijavo na sklop e) Nacionalno 
pomembne naloge v izobraževanju odraslih, na katerega se lahko prijavijo skupnosti javnih 
organizacij za izobraževanje odraslih, združenja pravnih oseb zasebnega prava s področja 
izobraževanja odraslih, organizacije, ki so v javnem interesu na področju izobraževanja odraslih 
oziroma zveze teh organizacij. Glavni namen vseh naštetih subjektov mora biti strokovno delo na 
področju izobraževanja odraslih na nacionalni ravni. Prijavitelj je po pravnoorganizacijski obliki 
javni zavod. Zaradi navedenega ne izpolnjuje razpisnega pogoja,

3. ID 137 Mladinski svet Slovenije ne izpolnjuje razpisnega pogoja za prijavo na sklop e) Nacionalno 
pomembne naloge v izobraževanju odraslih, na katerega se lahko prijavijo skupnosti javnih 
organizacij za izobraževanje odraslih, združenja pravnih oseb zasebnega prava s področja 
izobraževanja odraslih, organizacije, ki so v javnem interesu na področju izobraževanja odraslih 
oziroma zveze teh organizacij. Glavni namen vseh naštetih subjektov mora biti strokovno delo na 
področju izobraževanja odraslih na nacionalni ravni. Prijavitelj je po pravnoorganizacijski obliki 
mladinski svet, ustanovljen v skladu z Zakonom o mladinskih svetih. Njegov glavni namen je 
zagovarjanje interesov mladih in spodbujanje sodelovanja mladih pri oblikovanju politik, ki 
pomembno vplivajo na njihovo življenje in delo, ne pa strokovno delo na področju izobraževanja 
odraslih na nacionalni ravni, kot zahteva javni razpis. Zaradi navedenega ne izpolnjuje 
razpisnega pogoja.

Vloga treh prijaviteljev v delu za sklop a) in vloga enega prijavitelja v delu za sklop b) se s sklepom 
zavrnejo.

Na podlagi ocenjevanja je komisija po postopkih, ki jih določata javni razpis in razpisna dokumentacija, 
pripravila predlog prejemnikov sredstev. Javni razpis določa okvirno število izbranih programov, 
dejavnosti in nalog po posameznih sklopih ter tudi okvirno višino dodeljenih sredstev za posamezen 
program, dejavnost ali nalogo.

Glede na razpoložljiva sredstva in število ustrezno ocenjenih programov, dejavnosti ali nalog po 
posameznih sklopih se je komisija odločila naslednje:
1. sklop a) študijski krožki: izbere se najbolje ocenjene programe do porabe razpoložljivih sredstev. 

Razpoložljiva sredstva v tem sklopu se povečajo za 1.000,00 EUR, ki se jih prerazporedi iz 
sklopa b):
- I. kategorija (javne inštitucije): izbere se 71 programov,
- II. kategorija (ostali): izbere se 130 programov;
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2. sklop b) programi medgeneracijskega sodelovanja in učenja univerz za tretje življenjsko obdobje: 
izbere se vse ocenjene programe. Tako je v sklopu b) izbranih 51 programov, skupni znesek 
sofinanciranja je 51.000,00 EUR, ostanek sredstev v tem sklopu je 2.000,00 EUR;

3. sklop c) parada učenja: izbere se najbolje ocenjene dejavnosti do porabe razpoložljivih sredstev. 
Tako je v sklopu c) izbranih 12 dejavnosti, skupni znesek sofinanciranja je 36.000,00 EUR;

4. sklop d) koordinacija TVU 2021: izbere se najbolje ocenjene dejavnosti do porabe razpoložljivih 
sredstev. Razpoložljiva sredstva v tem sklopu se povečajo za 9.000,00 EUR, in sicer 1.000,00 
EUR se prerazporedi iz sklopa b), 8.500,00 EUR pa iz sklopa e). Tako je v sklopu d) izbranih 31 
dejavnosti, skupni znesek sofinanciranja je 83.000,00 EUR;

5. sklop e) nacionalno pomembne naloge v izobraževanju odraslih: izbere se vse ocenjene naloge. 
Tako je v sklopu e) izbranih 6 nalog, skupni znesek sofinanciranja je 36.445,72 EUR, ostanek 
sredstev v tem sklopu je 8.554,28 EUR.

Skupni znesek sofinanciranja programov, dejavnosti in nalog v vseh petih sklopih je 407.445,72 EUR, 
ostanek sredstev na javnem razpisu je 554,28 EUR.

Preglednica s podatki o izbranih in neizbranih prijaviteljih, programih, dejavnostih in nalogah, številu 
doseženih točk ter višini sofinanciranja je priloga tega sklepa.

Na podlagi tega sklepa se prijaviteljem izda individualne sklepe.

Ta sklep začne veljati z dnem podpisa.

PRAVNI POUK:
Zoper ta sklep pritožba ni možna, dopustna pa je tožba, ki se vloži v tridesetih (30) dneh od vročitve 
tega sklepa na Upravno sodišče Republike Slovenije, Fajfarjeva 33, 1000 Ljubljana. Tožba se vloži pri 
pristojnem sodišču ustno na zapisnik ali pa se mu pošlje po pošti. Šteje se, da je tožba pri sodišču 
vložena tisti dan, ko je priporočeno oddana na pošto.

Pripravila:
Teja Dolgan prof. dr. Simona Kustec
sekretarka                  ministrica
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