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Urad Vlade Republike Slovenije za informacijsko varnost na podlagi Zakona o informacijski 
varnosti (Uradni list RS, št. 30/18 in 95/21-ZInfV-A), Proračuna Republike Slovenije za leto 2022 
(Uradni list RS, št. 174/20 in 187/21-DP2022-A), Proračuna Republike Slovenije za leto 2023 
(Uradni list RS, št. 187/21), Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2022 in 
2023 (Uradni list RS, št. 187/21) in razpisa Evropske komisije za dodelitev nepovratnih sredstev 
projektom, ki uresničujejo prednostne naloge in cilje s področja krepitve zaupanja v digitalno 
transformacijo, opredeljene v delovnem programu instrumenta Program za digitalno Evropo 
(Digital Europe Programme - DIGITAL) za obdobje 2021-2022 oziroma v Izvedbenem sklepu 
Komisije (C(2021) 7914) z dne 10. 11. 2021), (v nadaljevanju:  razpis Evropske komisije DIGITAL-
2021-TRUST-01) objavlja

javni poziv k oddaji zaprosil za izdajo pisma o nameri sofinanciranja projekta, izbranega v 
okviru razpisa Evropske komisije DIGITAL-2021-TRUST-01, in sicer s področja DIGITAL-
2021-TRUST-01-SAFERINTERNET - Safer Internet Centres (SICs) tega razpisa.

1. Ime oziroma naziv in sedež ponudnika: 
Urad Vlade Republike Slovenije za informacijsko varnost (v nadaljevanju URSIV), Ulica 
gledališča BTC 2, 1000 Ljubljana, Slovenija; tel. 01/ 478 4778, splet: www.uiv.gov.si/, e-pošta: 
gp.uiv@gov.si. 

2. Predmet in pogoji javnega poziva: 

a) Predmet
V skladu z določbami Zakona o informacijski varnosti – ZinfV (Uradni list RS, št. 30/18- in 
95/21-ZInfV-A) je URSIV pristojni nacionalni organ za informacijsko varnost. Njegovo 
osnovno poslanstvo je dvig odpornosti na kibernetske grožnje, ki lahko ogrozijo posameznike, 
podjetja, državne organe in družbo v celoti. URSIV v ta namen izvaja aktivnosti, ki 
pripomorejo k dvigu ravni kibernetske varnosti na nacionalni ravni.

Evropska komisija je 17. 11. 2021 na osnovi Izvedbenega sklepa Komisije o financiranju 
Programa za digitalno Evropo (Digital Europe Programme - DIGITAL) in sprejetju delovnega 
programa za obdobje 2021-2022 (C(2021) 7914 z dne 10. 11. 2021) objavila razpis za 
dodelitev nepovratnih sredstev projektom, ki uresničujejo prednostne naloge in cilje s 
področja krepitve zaupanja v digitalno transformacijo DIGITAL-2021-TRUST-01, ki je 
sestavljen iz štirih tematskih področij. Samo področje DIGITAL-2021-TRUST-01-
SAFERINTERNET - Safer Internet Centres (SICs), ki podpira razvoj centrov za varnejši 
internet, je predmet tega javnega poziva. Osrednji dokument okvirnega razpisa DIGITAL-

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2020-01-3087
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2021-01-3713


2021-TRUST-01 je dostopen na spletnem naslovu: https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/docs/2021-2027/digital/wp-call/2021/call-fiche_digital-2021-trust-
01_en.pdf, ostala dokumentacija, ki se nanaša na področje DIGITAL-2021-TRUST-01-
SAFERINTERNET - Safer Internet Centres (SICs) (v nadaljevanju: razpis DIGITAL-2021-
TRUST-01-SAFERINTERNET - Safer Internet Centres (SICs)), pa prek povezav s spletne 
strani https://hadea.ec.europa.eu/calls-proposals/digital-2021-trust-01_en oziroma na strani 
Funding & tenders (europa.eu). 

Splošni cilj javnega poziva k oddaji zaprosil za izdajo pisma o nameri sofinanciranja izbranega 
projekta je zagotoviti nadaljnje sofinanciranje nacionalnih platform s področja varnejšega 
interneta, kot so opredeljene na straneh 12–17 oziroma v razdelku DIGITAL-2021-TRUST-
01-SAFERINTERNET - Safer Internet Centres (SICs) dokumentacije razpisa DIGITAL-2021-
TRUST-01, njegov glavni namen pa nadaljnja podpora nacionalnim platformam s področja 
varnejšega interneta, ki bodo omogočale naslednje storitve: 
 Center za osveščanje otrok, njihovih staršev, učiteljev ter drugih strokovnih delavcev, ki 

delajo z otroki, o tveganjih, na katere lahko naletijo pri spletnih aktivnostih, ter o načinih, 
kako se s temi tveganji soočiti. Pri tem je posebna pozornost namenjena soočanju s 
sodobnimi oblikami tveganj in izzivi, ki so se okrepili oziroma razvili v obdobju krize, ki jo 
je povzročil Covid-19;

 Linije za pomoč (telefonsko svetovanje, storitev svetovanja po elektronski pošti ter 
storitev svetovanja v obliki spletnega klepeta), kjer se lahko otrokom in njihovim staršem 
svetuje, kaj storiti v primeru težav, povezanih s spletom;

 Spletna prijavna točka za prijavo nelegalnih spletnih posnetkov/fotografij spolnih zlorab 
otrok ter po potrebi za prijavo rasističnih in ksenofobnih spletnih vsebin. 

Kot je pojasnjeno v razpisni dokumentaciji (https://ec.europa.eu/info/funding-
tenders/opportunities/docs/2021-2027/digital/wp-call/2021/call-fiche_digital-2021-trust-
01_en.pdf), bo Evropska komisija izbrane projekte iz razpisa DIGITAL-2021-TRUST-01-
SAFERINTERNET - Safer Internet Centres (SICs) sofinancirala v višini do 50 % upravičenih 
stroškov za obdobje 24 mesecev.

Z namenom povečati sredstva, ki so na voljo v okviru instrumenta Program za digitalno 
Evropo (Digital Europe Programme – DIGITAL), ter zagotoviti nadaljnje delovanje nacionalne 
platforme za varnejši internet želi URSIV z javnim pozivom, upoštevajoč načeli 
nediskriminatornosti in transparentnosti, sofinancirati najuspešnejšo slovensko prijavo v 
okviru poziva DIGITAL-2021-TRUST-01-SAFERINTERNET - Safer Internet Centres (SICs). 
Do sofinanciranja projekta bo upravičen samo tisti samostojni prijavitelj oziroma konzorcij 
prijaviteljev, čigar projekt bo izbran in najbolje ocenjen s strani Evropske komisije. URSIV  bo 
tako izbran projekt sofinanciral v obdobju od 1. 3. 2022 do 29. 2. 2024, in sicer v višini do 
največ 116.000,00 EUR za vsako leto trajanja projekta oziroma skupaj največ do 232.000,00 
EUR za celoten projekt (ob predpostavki razpoložljivih sredstev v proračunih za leti 2022 in 
2023).
URSIV bo posameznim prijaviteljem oziroma konzorcijem prijaviteljev na razpis DIGITAL-
2021-TRUST-01-SAFERINTERNET - Safer Internet Centres (SICs) izdal pismo pismo o 
nameri, ki je eden od pogojev za popolno prijavo. 

https://hadea.ec.europa.eu/calls-proposals/digital-2021-trust-01_en
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/digital-2021-trust-01-saferinternet;callCode=DIGITAL-2021-TRUST-01;freeTextSearchKeyword=DIGITAL-2021;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;programCcm2Id=43152860;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState


b) Pogoji 
Na javni poziv URSIV se lahko prijavijo vsi pravni subjekti, ki so registrirani v Republiki 
Sloveniji in izpolnjujejo pogoje za prijavo na razpis Evropske komisije DIGITAL-2021-TRUST-
01-SAFERINTERNET - Safer Internet Centres (SICs).

3. Rok, do katerega mora biti predloženo zaprosilo za pismo o nameri sofinanciranja in sestava 
zaprosila: 

a) Rok za predložitev zaprosila 
Prijavitelj odda vlogo v elektronski obliki, na e-naslov gp.uiv@gov.si, najpozneje do 31. 1. 
2022 do 14. ure.

b) Sestava zaprosila
Zaprosilo mora vsebovati osnutek programa in planiranih aktivnosti, navedbo morebitnih 
partnerjev v primeru, da je prijavitelj konzorcij, ter finančni in drugi (npr. prostori, oprema) 
vložki v projekt. K vlogi mora biti priložena tudi izjava, da se bo prijavitelj oziroma konzorcij 
prijaviteljev prijavil na razpis Evropske komisije DIGITAL-2021-TRUST-01-
SAFERINTERNET - Safer Internet Centres (SICs) in da izpolnjuje pogoje za prijavo na ta 
razpis, v  skladu z razpisno dokumentacijo. 

4. Rok, v katerem bodo potencialni prejemniki prejeli pismo o nameri sofinanciranja: 
Prijavitelj ali konzorcij prijaviteljev, ki bo zaprosil za pismo o nameri skladno z določbami 
javnega poziva, bo pismo o nameri prejel v roku 9 delovnih dni od preteka roka za predložitev 
zaprosila. Neveljavna zaprosila (nepravilno sestavljena in nepravočasno prispela) ne bodo 
obravnavana. 

Dr. Uroš Svete
v. d. direktorja urada
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