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FACTSHEET 

Javni razpis v okviru programa Izobraževanje – krepitev človeških virov v Sloveniji 

REZULTAT I.3: Izboljšano usklajevanje poklicnega in 

zasebnega življenja 

 

Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko (SVRK) v vlogi Nosilca 

programa »Blaženje podnebnih sprememb in prilagajanje nanje« objavlja javni razpis za 

sofinanciranje projektov, podprt s sredstvi Norveškega finančnega mehanizma 2014–

2021. Skupna višina razpoložljivih sredstev v okviru tega javnega razpisa, znaša 

11.299.156,00 EUR. Višina razpoložljivih sredstev namenjenih rezultatu “Izboljšano 

usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja” je 2.000.000,00 EUR. 

Upravičen prijavitelj Vsaka pravna oseba zasebnega ali javnega prava (tudi nevladna organizacija), 
ustanovljena v Sloveniji, ne glede na pravnoorganizacijsko obliko in ne glede 
na naravo dejavnosti, ki jo opravlja (pridobitna / nepridobitna dejavnost). 

Upravičen partner Vsaka pravna oseba zasebnega ali javnega prava (tudi nevladna organizacija), 
ustanovljena v Sloveniji ali na Norveškem, ne glede na pravnoorganizacijsko 
obliko in ne glede na naravo dejavnosti, ki jo opravlja (pridobitna/nepridobitna 
dejavnost). Kot upravičen projektni partner šteje tudi katera koli mednarodna 
organizacija ali organ ali agencija v njihovem okviru, ki je dejavno vključen/a v 
izvajanje projekta in k njemu učinkovito prispeva. 

Upravičeno območje Upravičeno območje izvajanja projektov je območje Slovenije, projektne 
aktivnosti se lahko izvajajo tudi na območju Norveške. Izvajanje projektnih 
aktivnosti izven teh upravičenih območij je dopustno v posebej utemeljenih 
primerih in po predhodni odobritvi SVRK v vlogi Nosilca programa. Rezultati in 
neposredni učinki projektov se morajo odražati v Sloveniji. 

Velikost projekta Minimum 200.000 EUR / maksimum 500.000 EUR 

Stopnja sofinanciranja Do 100% vseh upravičenih izdatkov. 

Trajanje projekta 12–24 mesecev. Projekti se morajo zaključiti najpozneje do 30. aprila 2024. 
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Sodelujemo skupaj za zeleno, konkurenčno in vključujočo Evropo! 

Fokus 

Rezultat I.3 je usmerjen k izboljšanju usklajevanja poklicnega in zasebnega življenja z izboljšanjem lokalnih 

storitev ter tudi k razvoju organizacijske kulture, ki podpira usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja ter 

promocijo enakosti spolov.  

Expected outputs (applicants are expected to choose one) 

         

Informacije o neposrednih učinkih in z njimi povezanih kazalnikih so vključene v 1. delu Priročnika za upravičence. 

Podprte aktivnosti 

Naslednji seznam predstavlja primere možnih projektnih aktivnosti: 

         
Informacije o podprtih področjih so vključene v 1. delu Priročnika za upravičence, informacije o razvoju projekta pa v 2. delu 

Priročnika za upravičence.   

Upravičeni izdatki 

Upravičeni izdatki so tisti, ki nastanejo med začetnim in končnim datumom upravičenosti projekta, ki sta določena v 

pogodbi o dodelitvi sredstev, so povezani s predmetom pogodbe o dodelitvi sredstev in so navedeni v podrobnem 

stroškovnem načrtu projekta. 

Upravičenost izdatkov po posameznih kategorijah stroškov in posebni pogoji, ki veljajo v okviru posameznih kategorij, so 

podrobneje opredeljeni v 4. delu Priročnika za upravičence. 

Rok za prijavo 

Rok za predložitev vlog je 30 september 2021 do 12:00 (opoldne) CET, vlogo se odda prek elektronskega 

sistema spremljanja (eMS). Vloge prispele na drugačen način se zavrnejo.  

Informacije o popolni vlogi so vključene v 1. delu Priročnika za upravičence. 

Izbirni postopek 

Izbor projektov temelji na kvaliteti prijavljenega projekta in na doseganju meril opisanih v Javnem razpisu. Za 

sofinanciranje se predlagajo samo projekti, ki pri ocenjevanju kakovosti prejmejo najmanj 75 točk od 95 točk. 

Projekti z projektnim partnerjem z Norveške prejme dodatnih 10 točk po doseženem pragu 75 točk. 

Predvideno je, da se bo izbirni postopek končal približno 6 mesecev po roku (končnem datumu) za oddajo prijav. 

Celoten postopek ocenjevanja, vključno s podrobnejšimi merili, je podrobneje opredeljen v 1. delu Priročnika za upravičence. 

Pogodba o dodelitvi sredstev in obveznosti poročanja 

Izbran prijavitelj – nosilec projekta – prejme pisni poziv, da pristopi k podpisu pogodbe o dodelitvi sredstev s 

SVRK v vlogi Nosilca programa. Nosilec projekta  nosi odgovornost za izvedbo projekta in je na podlagi poročil 

vsakega projektnega partnerja odgovoren za predložitev skupnega poročila projekta in zaključnega poročila 

projekta.  

Obveznosti poročanja nosilca projekta so opredeljene v 5. delu Priročnika za upravičence. 

Dodatne informacije in najpogostejša vprašanja z odgovori 

Dodatne informacije vezane na javni razpis lahko pridobite do roka za oddajo vlog tako, da nam vaša vprašanja 

posredujete na elektronski naslov nor_egp.svrk@gov.si.   

Najpogostejša vprašanja in odgovori se objavijo na spletni strani www.norwaygrants.si, na povezavi 

https://www.norwaygrants.si/razpisi/izobrazevanje, ter so osvežena enkrat tedensko. 

Vzpostavljeni lokalni sistemi, ki podpirajo 

usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja 

Razvita organizacijska kultura, ki podpira 

usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja 

ter politiko enakosti spolov 

 vzpostavljanje lokalnih partnerstev za 

reševanje izzivov usklajevanja zasebnega in 

poklicnega življenja na lokalni ravni, 

 ̶razvoj novih programov, storitev, proizvodov, 

vključno z didaktičnimi pripomočki  

 usposabljanje in mentorstvo za izvajalcev 

storitev,  

 aktivnosti, ki so usmerjene k vlogi in 

sodelovanju moških pri skrbi za družino in 

družinskih obveznostih. 

 . 

  

 analiziranje stanja, potreb, izzivov ter dobrih 

praks, 

 dejavnosti ozaveščanja, usposabljanja 

zaposlenih in vodstvenih kadrov v 

organizacijah,  

 mentorstvo pri uvajanju ukrepov za boljše 

usklajevanje zasebnega in poklicnega 

življenja ter spoštovanje enakosti spolov. 
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