
JAVNI RAZPIS 
REACT-EU: Informacijsko komunikacijska tehnologija (v nadaljnjem besedilu: 

IKT) za visokošolske zavode, ki izvajajo pedagoške študijske programe

Informativni dan

16. 2. 2023 ob 10. uri

Primož Kos

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za 

regionalni razvoj v okviru odziva Unije na pandemijo covid-19.



Prošnja za nemoteno spremljanje dogodka

▪ Prosimo, da se prijavite z imenom in priimkom ter dodate visokošolski zavod, s katerega 

prihajate (lahko kratica).

▪ Prosimo, da izklopite vaše mikrofone, da ne bodo motili razprave.

▪ Zaželeno je, da vklopite kamero.

▪ V kolikor želite postaviti vprašanje po koncu predstavitve prosimo, da to nakažete z 

dvigom roke.      

▪ Ko dobite besedo vklopite mikrofon in prosimo, da vklopite tudi kamero (če še nimate 

vklopljene).



Ime oziroma naziv in sedež posredniškega organa, ki dodeljuje sredstva 

Republika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Masarykova 16, 1000 

Ljubljana



Predmet in namen

• Predmet javnega razpisa je nakup strojne IKT ter nakup ali najem programske IKT za visokošolske
zavode, ki izvajajo pedagoške študijske programe za vzpostavitev sodobnih učilnic v skladu s
Seznamom IKT z navodili, ki je sestavni del razpisne dokumentacije in s katero se bo dosegel cilj
javnega razpisa.

• Namen javnega razpisa je blažitev posledic, ki jih je prizadejala pandemija covida-19 na področju
izobraževanja, zato se bo na visokošolskih zavodih, ki izvajajo pedagoške študijske programe,
vzpostavilo simulacijsko učno okolje, kot je v osnovnih in srednjih šolah, ter takšno učno okolje, ki
bo omogočalo kvalitetno didaktično uporabo IKT v pedagoškem procesu in razvoj didaktične
uporabe IKT za poučevanje. Za uresničitev navedenega je treba zagotoviti dovolj izobraževanju na
daljavo prilagojene IKT za zanesljivo poučevanje in učenje na daljavo. Na ta način bo učečim
omogočen dostop do znanja, s čimer se bodo tako blažile posledice pandemije covida-19.



Cilj, ciljna skupina ter regija izvajanja

• Cilj javnega razpisa izhaja iz prednostne osi 15 OP EKP 2014-2020, da se del sredstev REACT-EU 
nameni za digitalizacijo izobraževanja na celotni izobraževalni ravni in se vzpostavi takšno učno 
okolje, ki bo omogočalo kvalitetno izvedbo izobraževanja na daljavo. S tem se želi podpreti 
premišljen razvoj in uvajanje izobraževalnega ekosistema v virtualnem okolju, ki bo praviloma 
podpiral kombinirano učenje (blended learning) z možnostjo hitrega prehoda v kakovostno online
poučevanje, s čimer se bo povečala agilnost izobraževalnega prostora, da se bo lahko učinkovito 
odzival in prilagajal na spremembe v okolju.

• Ciljna skupina so študenti pedagoških študijskih programov. Ciljna skupina je določena v skladu 
OP EKP 2014-2020, pri čemer se osredotoča na študente pedagoških študijskih programov, ki bodo 
kot bodoči učitelji svoje znanja pridobljena s pomočjo projekta uporabljali v osnovnih in srednjih 
šolah.

• Operacije (izbrani projekti) se bodo izvajale na območju celotne Republike Slovenije.



Aktivnosti

1. Vzpostavitev sodobnih učilnic: 

a. Nakup strojne opreme skladno s pravili javnega naročanja in v skladu s Seznamom 

IKT z navodili, ki je sestavni del razpisne dokumentacije;

b. Nakup ali najem licenčne programske opreme skladno s pravili javnega naročanja in 

v skladu s Seznamom IKT z navodili, ki je sestavni del razpisne dokumentacije;

2. Poročilo o izvedenih aktivnostih z natančnim popisom nabavljene in najete IKT. 



Kazalniki



Pogoji za prijavo



Pogoji, vezani na vlogo



Merila za izbor upravičencev, ki izpolnjujejo pogoje 



Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago za javni razpis

Skupna okvirna vrednost razpoložljivih sredstev za javni razpis za proračunsko leto 2023 znaša
največ do 1.400.000,00 EUR:

• 1.190.000,00 EUR s PP 211196 PN15.1-IKT infrastruktura-COVID-19-ESRR-EU-ReactEU (85 %) 

in 

• 210.000,00 EUR s PP 211521 PN15.1-IKT infrastruktura-COVID-19-ESRR-SLO-ReactEU (15 %).



Način določanja najvišjega možnega zneska sredstev, ki jih lahko po tem javnem 
razpisu prejme posamezni prijavitelj

Od skupne vrednosti razpoložljivih sredstev za javni razpis 1.400.000,00 EUR se z namenom
enakomerne in pravične razporeditve ter skladno z OP EKP 2014 – 2020 sredstva med potencialne
prijavitelje razdelijo z upoštevanjem:

• števila fakultet, ki izvajajo pedagoške študijske programe in so imeli v študijskem letu 2020/2021
vpisane študente,

• števila študentov na posameznih fakultetah,

• števila študijskih smeri in

• tipa študija (družboslovje ali naravoslovje).

Glede na zahteve javnega razpisa, izračun, ki ga je pripravilo ministrstvo in zgoraj navedene kriterije,
je najvišji znesek, ki ga lahko prejme posamezni potencialni prijavitelj po tem javnem razpisu
naslednji:

• Univerza v Ljubljani 769.384,31 EUR,

• Univerza v Mariboru 400.695,21 EUR in

• Univerza na Primorskem 229.920,48 EUR.



Obdobje, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva 

• Ministrstvo bo sofinanciralo le upravičene stroške (datum opravljene storitve oziroma dobavljenega
blaga), nastale od dneva objave javnega razpisa v Uradnem listu RS (20. 1. 2023) do vključno 30.
9. 2023. Rok za dokončanje operacije (zaključek aktivnosti) je najkasneje do 30. 9. 2023.

• Obdobje upravičenosti izdatkov (datum plačila računov oziroma verodostojnih knjigovodskih listin)
je od dneva objave javnega razpisa v Uradnem listu RS (20. 1. 2023) do vključno 31. 10. 2023.



Vsebina in priprava vloge na javni razpis

1. Javni razpis »REACT-EU: IKT za visokošolske zavode, ki izvajajo pedagoške študijske programe«

2. Seznam visokošolskih zavodov, ki so v študijskem letu 2020/21 izvajali pedagoške študijske programe

3. Seznam IKT z navodili

4. Navodila za izpolnjevanje vloge na javni razpis

5. Prijavni obrazec

6. Finančni načrt

7. Opremljenost vloge

8. Ocenjevalni postopek

9. Seznam kazalnikov in metodologija za njihovo spremljanje

10. Osnutek pogodbe o sofinanciranju

11. Varovanje osebnih podatkov

12. Navodila Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport za izvajanje operacij evropske kohezijske politike v programskem 
obdobju 2014-2020,  dostopna na spletni strani: https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-izobrazevanje-
znanost-in-sport/o-ministrstvu/sluzba-za-izvajanje-kohezijske-politike/#e33077

13. Navodila organa upravljanja o upravičenih stroških za sredstva evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014-
2020, dostopna na spletni strani: http://www.eu-skladi.si/sl/ekp/navodila

14. Navodila za uporabo informacijskega sistema e-MA, dostopna na spletni strani: https://navodila.ema.arr.gov.si/

https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-izobrazevanje-znanost-in-sport/o-ministrstvu/sluzba-za-izvajanje-kohezijske-politike/#e33077
http://www.eu-skladi.si/sl/ekp/navodila
https://navodila.ema.arr.gov.si/


Vloga se šteje kot formalno popolna, če vsebuje naslednje popolno izpolnjene, podpisane in 
žigosane (v kolikor prijavitelj pri svojem poslovanju uporablja žig) obrazce in dokazila:

1. Prijavni obrazec, ki je kot obrazec sestavni del razpisne dokumentacije pod zap. št. 5,

2. zadnjo potrjeno investicijsko dokumentacijo, izdelano skladno z Uredbo o enotni metodologiji za
pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ,

3. sklep prijavitelja o potrditvi investicijske dokumentacije,

4. Finančni načrt, ki je kot obrazec sestavni del razpisne dokumentacije po zap. št. 6,

5. potrdilo pristojnega finančnega urada o tem, ali je prijavitelj kot davčni zavezanec v obdobju
izvajanja operacije identificiran za namene DDV ter namen, za katerega se potrdilo izdaja oziroma
dokazilo o oddani vlogi prijavitelja za pridobitev potrdila pristojnega finančnega urada (če prijavitelj
uveljavlja DDV kot upravičen strošek),

6. parafiran osnutek pogodbe o sofinanciranju operacije, ki je sestavni del razpisne dokumentacije
pod zap. št. 10. (Osnutka pogodbe o sofinanciranju operacije se ne izpolnjuje, temveč odgovorna oseba
prijavitelja zgolj parafira vsako stran osnutka pogodbe.)



Upravičeni stroški, način financiranja in predplačila

Vrste upravičenih stroškov v skladu s Seznamom IKT z navodili, ki je del razpisne dokumentacije:

• investicije v opremo in druga opredmetena osnovna sredstva (izdatki za nakup strojne opreme),

• investicije v neopredmetena sredstva (izdatki za nakup ali najem licenčne programske opreme)* in

• davek na dodano vrednost (DDV).

* Za investicije v neopredmetena sredstva (izdatki za nakup ali najem licenčne programske opreme) lahko
prijavitelj predvidi skupaj s pripadajočim DDV največ 25 % upravičenih stroškov operacije.

Predplačilo v višini do 30 %.



Način in rok za predložitev vlog za dodelitev sredstev ter datum odpiranja

▪ Rok za oddajo vlog za dodelitev sredstev je 2. 3. 2023 do 13. ure. Vloga mora biti posredovana v celoti skupaj z
vsemi zahtevanimi obrazci in prilogami skladno s tč. 8 tega javnega razpisa v enem pisnem (tiskanem) izvodu in v
enem elektronskem izvodu na CD-ju ali USB ključku, v zaprti ovojnici, opremljena z obrazcem z vidno oznako NE
ODPIRAJ – prijava na Javni razpis »REACT-EU: IKT za visokošolske zavode, ki izvajajo pedagoške
študijske programe«, z navedbo polnega naziva in naslova pošiljatelja, ki je del razpisne dokumentacije, na

naslov: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Masarykova cesta 16, 1000 Ljubljana.

▪ Za pravilno opremo ovojnice se lahko uporabi ali obrazec Opremljenost vloge, ki je sestavni del razpisne
dokumentacije pod zap.št. 7 ali lastnoročno napisani obvezni podatki iz prejšnjega odstavka.

▪ Vloga z zahtevano vsebino mora biti predložena v enem fizičnem izvodu (tiskani izvirnik vloge) in tudi v enem
elektronskem izvodu (npr. na CD-ju ali USB ključku, v obliki Word oziroma Excel kot tudi optično prebrana
(»skenirana«) po zaključenem podpisovanju).

▪ V primeru neskladnosti podatkov v tiskani in elektronski obliki se šteje, da je za presojo pomembna tiskana oblika.

▪ Kot pravočasne bodo upoštevane vloge, ki bodo do določenega roka, ne glede na način dostave, prispele v
vložišče ministrstva.

▪ Neustrezno označene in nepravočasno prispele vloge se ne bodo obravnavale, s sklepom bodo zavržene in
vrnjene prijavitelju.

▪ Dne 3. 3. 2023 bo v prostorih Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, Kotnikova ulica 38, Ljubljana (sejna
soba 614) potekalo nejavno odpiranje prispelih vlog v prisotnosti članov razpisne komisije.



Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zainteresirane osebe dvignejo razpisno dokumentacijo

• Razpisna dokumentacija je dosegljiva na spletnem naslovu ministrstva,
http://www.mizs.gov.si/si/javne_objave_in_razpisi/javni_razpisi/.

• Za dodatne informacije lahko pišete na elektronski naslov primoz.kos@gov.si ali pokličete na 
številko 01 478 46 52 (Primož Kos). Ministrstvo bo odgovorilo na vprašanja, ki bodo prispela oz. 
bodo zastavljena telefonsko do 24. 2. 2023 do 12. ure, na vprašanja, ki bodo prispela kasneje, 
ministrstvo ne bo odgovarjalo.

http://www.mizs.gov.si/si/javne_objave_in_razpisi/javni_razpisi/
mailto:primoz.kos@gov.si


HVALA ZA POZORNOST!

VPRAŠANJA?


