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Na podlagi četrtega odstavka 104. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo 

(Uradni list RS, št. 77/07 - uradno prečiščeno besedilo, 65/07 - odl. US, 56/08, 4/10, 20/11, 100/11 

- odl. US, 111/13, 68/16, 61/17, 21/18 - ZNOrg, 49/20 - ZIUZEOP, 3/22 - ZDeb; v nadaljnjem 

besedilu: ZUJIK) minister, pristojen za kulturo, v zadevi Javni razpis za izbor kulturnih projektov 

na področju romske skupnosti v Republiki Sloveniji, ki jih bo v letu 2022 financirala Republika 

Slovenija iz proračuna, namenjenega za kulturo (JPR-Romi-2022) 

izdaja naslednji  

S K L E P: 

Postopek Javnega razpisa za izbor kulturnih projektov na področju romske skupnosti v Republiki 

Sloveniji, ki jih bo v letu 2022 financirala Republika Slovenija iz proračuna, namenjenega za 

kulturo (JPR-Romi-2022) in je bil objavljen od 28. 1. 2022 do 28. 2. 2022, se ustavi. 

 

Sklep o ustavitvi postopka se objavi na enak način, kot je bilo objavljeno besedilo javnega razpisa, 

in sicer na spletnih straneh Ministrstva za kulturo. 

 

Odločitev o ustavitvi postopka javnega razpisa se sporoči strankam, ki so podale vlogo na javni 

razpis. Vloga, prispela na javni razpis, se na zahtevo stranke vrne. 

U t e m e l j i t e v:       

Javni razpis za izbor kulturnih projektov na področju romske skupnosti v Republiki Sloveniji, ki jih 

bo v letu 2022 financirala Republika Slovenija iz proračuna, namenjenega za kulturo (JPR-Romi-

2022) je bil objavljen 28. 1. 2022 na spletnih straneh Ministrstva za kulturo 

(https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-kulturo/javne-objave/), obvestilo o 

objavi JPR-Romi-2022 pa tudi v Uradnem listu (št. 11/2022 z dne 28. 1. 2022). V času objave 

javnega razpisa je Ministrstvo za kulturo s strani potencialnih prijaviteljev prejelo nekaj vprašanj 

glede načina in roka posredovanja vlog. Vprašanja so se pojavila tudi na delavnici vodje razpisa 

z dne 21. 2. 2022. V besedilu ni dovolj jasno zapisano, na kakšen način mora prijavitelj vlogo 

oddati, da je pravočasna.  

Na podlagi 104.člena ZUJIK, ki določa, da minister lahko do izdaje odločb iz 113. in 120. člena 

ZUJIK ustavi postopek javnega poziva ali javnega razpisa, je minister za kulturo sprejel sklep o 

ustavitvi postopka javnega razpisa, ki je bil objavljen na spletnih straneh Ministrstva za kulturo  

28. 1. 2022 in se je zaključil 28. 2. 2022. Sklep o ustavitvi postopka se objavi na enak način, kot 

je bilo objavljeno besedilo javnega razpisa, in sicer na spletnih straneh Ministrstva za kulturo 

(https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-kulturo/javne-objave/). 

 

Pripravila: 

Marjeta Preželj                                               dr. Vasko Simoniti 

podsekretarka                                               minister 
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