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ZAVOD DOBRA DRUŽBA v okviru programa Regionalno stičišče NVO Posavja objavlja RAZPIS 

»RAZVOJ NOVIH REŠITEV ZA DOLGOŽIVO DRUŽBO« 

 

1. PREDMET RAZPISA  

Ste organizacija (društvo, zasebni zavod, ustanova), ki naslavlja, sodeluje, se vidi v delu s starejšimii? 
Potem ste tisti, ki naslavljate dolgoživo družbo. 

Družba je dolgoživa, če jo v velikem številu in deležu tvorijo starejši ljudje, in če lahko tudi njeni mlajši 
člani pričakujejo, da bodo dolgo živeli. Dolgoživa družba torej ni družba, kjer so vloge in obdobja v 
življenju jasno razdeljeni na mladost, zrela delovno-aktivna leta in na starost z upokojitvijo, ampak 
družba, kjer naj bi ljudje optimalno izkoristili svoje potenciale v vseh obdobjih svojega življenja (Vir: 
Inštitut Antona Trstenjaka: http://www.inst-antonatrstenjaka.si/gerontologija/slovar/1031.html). 

Pričakovano trajanje življenja se podaljšuje, delež starejših v strukturi prebivalstva raste, družba 
postaja dolgoživa. Demografska slika Slovenije napoveduje naraščanje števila starejših od 65 let. Po 
napovedih bo leta 2030 starejših od 65 let za 139 tisoč več kot danes. Zato je toliko bolj pomembna 
večja vključenost starejših odraslih: v različno delo, družbo, v skrb za zdravje in medgeneracijsko 
sodelovanje, na kar opozarja Strategija dolgožive družbe. (Vir: Delo: 
https://www.delo.si/novice/slovenija/dolgoziva-druzba-ostati-aktiven-ustvarjalen-motiviran/) 

V Sloveniji nekatere prilagoditve že potekajo, kot so prilagajanje bivalnega okolja, izboljševanje 
dostopnosti javnega prevoza in javnih storitev, gradnja oskrbovanih stanovanj, krepitev 
medgeneracijskega sodelovanja, sofinanciranje šolnin za izobraževanje odraslih in podobno. 

Predmet razpisa je razvoj novih rešitev za zadovoljevanje potreb na področju dolgožive družbe. Razpis 
je namenjen nevladnim organizacijam (društvom, zasebnim zavodom in ustanovam) iz posavske regije, 
ki s svojimi aktivnostmi in ob sodelovanju z vsaj eno partnersko organizacijo odgovarjajo na izzive 
dolgožive družbe, še posebej na izboljšanje kakovosti in dostojnega življenja vseh generacij v posavski 
regiji. 

Prijaviteljem naj bo izhodišče za pripravo vloge Strategija dolgožive družbe, ki jo je pripravil Urad za 
makroekonomske analize in razvoj in jo je sprejela Vlada RS junija 2017. 

Stebri Strategije dolgožive družbe: 

i) trg dela in izobraževanje (prilagoditve na trgu dela, vključno z izobraževanjem in 
usposabljanjem, zagotavljanje zadostnega obsega delovne sile z neto priseljevanjem);  

ii) samostojno, zdravo in varno življenje vseh generacij (sistemi socialne zaščite, dostopnost do 
zdravstvenih storitev in dolgotrajne oskrbe, skrb za zdravje, zmanjševanje neenakosti v 
zdravju); 

iii) vključenost v družbo (medgeneracijsko sodelovanje, prostovoljstvo, uporaba IKT za 
komunikacijo, preprečevanje diskriminacije in nasilja v družbi, politično udejstvovanje);  

iv) oblikovanje okolja za aktivnost v celotnem življenjskem obdobju (prilagoditve v gospodarstvu, 
bivalnih razmer in prometne ureditve s podporo IKT in tehnoloških rešitev).  

 

 

 

https://www.umar.gov.si/fileadmin/user_upload/publikacije/kratke_analize/Strategija_dolgozive_druzbe/Strategija_dolgozive_druzbe.pdf
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2. NAMEN IN CILJI RAZPISA 
 

 
Namen razpisa je ponuditi rešitvi za enostavnejše in kakovostnejše življenje starostnikov v lokalnem 
okolju ter s tem vzpostaviti delujoča in učinkovita ter trajnostno naravnana partnerstva nevladnih 
organizacij s partnerji iz gospodarskega ali javnega sektorja. Prijavitelj mora biti nevladna organizacija 
iz Posavja, partner mora biti iz gospodarstva ali javnega sektorja (lahko tudi iz druge regije ali države). 
Prijavitelj ima lahko še več projektnih partnerjev, iz kateregakoli sektorja in območja, vendar to ne 
prinaša dodatnih točk. 
 
Cilj razpisa je spodbuditi in podpreti vsaj dve (2) partnerski akciji, ki prinašata dve novi rešitvi. 

 

3. POGOJI SODELOVANJA NA RAZPISU  

Prijavitelj je nevladna organizacija (društvo, zasebni zavod ali ustanova), kot določa 2. člen Zakona o 
nevladnih organizacijah (Uradni list RS, št. 21 /18), s sedežem v občini, ki sodi v posavsko regijo in 
izpolnjuje naslednje pogoje: 
 
- je vpisan v Poslovni register Slovenije, 
- ima v Republiki Sloveniji odprt transakcijski račun, ki je vpisan v register transakcijskih računov 
pri Agenciji Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (AJPES), 
- ni v stečajnem postopku, postopku prenehanja delovanja, postopku prisilne poravnave ali 
postopku likvidacije, 
- za iste upravičene stroške, ki so predmet (so)financiranja v tem razpisu, ni in ne bo pridobil 
sredstev iz drugih javnih virov (sredstev evropskega, državnega ali lokalnega proračuna), 
(prepoved dvojnega sofinanciranja) 
-ima sedež v regiji Posavje (Brežice, Krško, Sevnica, Bistrica ob Sotli, Kostanjevica na Krki, Radeče) 
- pripravlja projekt z vsaj enim partnerjem iz gospodarskega ali javnega sektorja 
- naslavlja vsaj enega izmed stebrov Strategije dolgožive družbe. 
 
Prijavitelj lahko na razpisu kandidira z največ eno prijavo. Če prijavitelj prijavi več projektov, se 
upošteva prijava, ki prispe prva. 
 
Trajanje projekta je omejeno na največ 8 mesecev. Projekti se lahko začnejo izvajati po podpisu 
pogodbe oziroma ne prej kot 1.8.2022 in lahko trajajo največ do 31.3.2023. 

 

4. FINANCIRANJE 
 

Predvidena skupna višina razpoložljivih sredstev v okviru tega razpisa, je 1600 EUR. Prijavitelj lahko 
zaprosi za največ 800,00 EUR. Sredstva bodo izbrani prijavitelji prejeli kot 100% pavšal. Pavšal pomeni, 
da prijavitelju ne bo potrebno dokazovati dejanske porabe prejetih sredstev za izvedbo projekta s 
finančnimi dokazili, dokazati bodo morali izvedbo projekta z rezultatom oziroma izvedeno rešitvijo, ki 
so jo prijavili.  
 
Stroški pavšalnega financiranja so stroški, ki nastanejo oziroma so povezani z neposrednim izvajanjem 
prijavljenih projektov. 
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Upravičeni stroški: 

- so stroški, ki so potrebni za izvedbo prijavljenega projekta 
- stroški zaposlenih  
- honorarji zunanjih izvajalcev 
- stroški povračil prostovoljcem v skladu z Zakonom o prostovoljstvu 
- stroški službenih poti 
- stroški zunanjih storitev in materiala 

 
Prijavitelj in financer bosta podpisala pogodbo o sofinanciranju. Izbranim prijaviteljem bodo sredstva 
v višini 50 % zaprošenih sredstev nakazana kot predplačilo 30. dan po prejemu in potrditvi zahtevka za 
predplačilo. Preostanek sredstev bo nakazan najkasneje 30. dan po prejemu in potrditvi zahtevka za 
izplačilo in poročila o izvedenih aktivnostih in doseženih kazalnikih. Če prijavitelj ne bo izvedel 
načrtovanih aktivnosti ali dosegel zastavljenih kazalnikov, bo financer zahteval vračilo nakazanega 
predplačila oz. sorazmerno znižal zaprošena sredstva.  
 
Prijavitelj je dolžan oddati poročilo najkasneje do 30.4.2023. Obrazec in priloge k poročilu bodo izbrani 
prijavitelji prejeli ob podpisu pogodbe o sofinanciranju. 
 
Projekti morajo biti zaključeni in dodeljena sredstva porabljena do najkasneje do 31.3.2023. 
Dejavnosti, izvedene pred začetkom veljavnosti pogodbe o sofinanciranju, niso upravičen strošek tega 
razpisa. 

 

5. MERILA 
 

Komisija bo formalno popolne ter pravočasno prispele vloge ocenila na podlagi spodaj navedenih meril 
in ocenjevalni lestvici. Največje število možnih točk je 60. Če projekt že pri 1. merilu ne doseže vsaj tri 
točke, se prijava takoj zavrne in ocenjevanje zaključi.  
 
Pri ocenjevanju merila število točk pomeni:  
(0 – neustrezno/nesprejemljivo; 1 – delno sprejemljivo; 2 – sprejemljivo; 3 – delno ustrezno; 4 – 
ustrezno; 5 – povsem ustrezno) 

Merilo Število točk 

1. Obravnavan problem je jasno utemeljen in relevanten 0-5 

2. Ciljne skupine in njihove potrebe jasno opredeljene 0-5 

3. Cilj(i) projekta je/so skladni z namenom in ciljem razpisa 0-5 

4. Cilj(i) je/so relevantni za obravnavan problem in potrebe ciljne skupine 0-5 

5. Cilji/kazalniki so realni in dosegljivi, ciljne vrednosti so ustrezne 0-5 

6. Aktivnosti so ustrezne in prispevajo k doseganju zastavljenih ciljev 0-5 

7. Časovni okvir projekta je primeren 0-5 

8. Višina zaprošenih sredstev je primerna 0-5 

9. Prijavitelj in partnerji imajo ustrezne izkušnje (s področja dolgožive družbe) 0-5 

10. Vloga partnerjev pri izvedbi je jasno opredeljena in utemeljena 0-5 

11. Trajnost predlaganih rešitev in vzpostavljenega partnerstva je utemeljena 0-5 

12. Projekt je izvedljiv v danem roku razpisa 0-5 

Skupaj /60 
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7. NAČIN IN ROK PRIJAVE 

 
Razpisna dokumentacija je dostopna na spletni strani www.dobra-druzba.si in zajema: 

• besedilo razpisa, 

• prijavni obrazec z izjavo izpolnjevanju in sprejemanju pogojev razpisa, 

• vzorec pogodbe o sofinanciranju 
 
Prijavitelji izpolnjeno prijavnico posredujejo izključno po e-pošti na naslov: razpis@dobra-druzba.si. 
Rok za oddajo prijave je do vključno 16. maja 2022 do 12. ure. Če najkasneje v naslednjem delovnem 
dnevu ne prejmete potrditvenega maila, se šteje, da prijava ni prispela, zato nas kontaktirajte. 
Prijave oddane po roku ne bodo obravnavane. 
 

8. POSTOPEK IZBORA 
 

Komisija za izbor bo v roku tridesetih (30) dni od roka za oddajo prijav, na podlagi meril izbrala projekte, 
ki bodo prejeli najvišje število točk. Če bo več prijaviteljev dosegalo enako število točk, se bo upoštevalo 
večje število točk pri 1. merilu. Ob morebitnih nejasnostih lahko komisija pozove prijavitelja k ustrezni 
obrazložitvi oz. posredovanju dokazil. 
 
Prijavitelji bodo o izboru obveščeni po e-pošti, ki jo bodo navedli v prijavnem obrazcu. 
 

9. DODATNE INFORMACIJE 
 
V pomoč potencialnim prijaviteljem bomo 3. maja 2022 ob 10. uri organizirali informativno spletno 
delavnico preko spletne aplikacije ZOOM. Prijave sprejemamo do 29. aprila na razpis@dobra-druzba.si. 

Dodatne informacije in pojasnila o razpisu so potencialnim prijaviteljem na voljo na razpis@dobra-
druzba.si od ponedeljka do petka. Obravnavana bodo vprašanja, ki bodo prispela do vključno 10. maja 
2022.  

 
Brežice, 13. april 2022         
 

Tjaša Penev, 
          vodja razpisa 
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