Datum: 25. 8. 2022

Zadeva: Izjava za javnost v zvezi z izvajanjem Javnega razpisa za sofinanciranje izvajanja neformalnih
izobraževanj za odrasle, stare 55 let ali več na področju digitalnih kompetenc za leto 2022 (DIGIT 55+)
Na podlagi Zakona o spodbujanju digitalne vključenosti (ZSDV) je Vlada RS Službi Vlade RS za digitalno
preobrazbo (SDP) naložila izvedbo izobraževanj za povečanje digitalne pismenosti prebivalcev. Ker SDP nima
zadostnih zmogljivosti za izvedbo javnih razpisov, se je obrnil na Slovenski regionalno razvojni sklad (Sklad), da
kot pogodbeni izvajalec izvede Javni razpis DIGIT55+.
Med pomembnejšimi nalogami Sklada po pogodbi s SDP so:
•

priprava osnutka javnega razpisa (skladno z veljavno zakonodajo, relevantno za izvedbo javnega
razpisa, in usmeritvami SDP) ter pridobitev pisnega soglasja SDP k končnemu besedilu,

•

imenovanje komisije, ki je pristojna za izvedbo javnega razpisa ter za odpiranje, pregled in ocenjevanje
prispelih vlog (v komisijo je bilo poleg zaposlenih Sklada imenovano tudi enako število zaposleni SDP),

•

pred izdajo odločb o izboru je SDP potrebno posredovanje poročil komisije s podatki o prijaviteljih, ki jih
komisija predlaga za izbor in prijaviteljih, za katere komisija predlaga, da se jih ne izbere,

•

spremljanje izvajanja operacij, odstopanj in napovedi ter zadevno poročanje SDP in seznanjanje s
spremembami, ki bi lahko vplivale na izvajanje pogodbe,

•

sprejemanje morebitnih dodatnih usmeritev, navodil ali podatkov s strani SDP, da se lahko storitve po
tej pogodbi izvaja zakonito, strokovno, pravočasno in vestno.

Sodelovanje SDP in Sklada poteka nemoteno ves čas od začetka priprave programa. Odločitve komisije, ki je
bila pristojna za odpiranje, pregled in ocenjevanje prispelih vlog, so bile sprejete soglasno. V primeru vprašanj ali
operativnih dilem Sklad kot izvajalec odgovore vedno poišče pri SDP.
Sklad je v torek, 23. 8 .2022 prejel dopis ministrice Službe Vlade RS za digitalno preobrazbo (SDP) s pozivom
za začasno ustavitev vseh nadaljnjih aktivnosti v zvezi z izvedbo izobraževanj pri vseh izvajalcih. SDP zahteva,
da se izvajanje aktivnosti izvajalcev začasno zaustavi, z namenom preverbe pravilnosti opravljenega izbora
izvajalcev in izvedbo nadzora izvajanja aktivnosti po podpisanih pogodbah.
Izbor izvajalcev je bil končan v prvih dneh avgusta, takoj nato pa so posamezni izvajalci pričeli z izvajanjem
aktivnosti za izvedbo izobraževanj. Nekatera izobraževanja so se tudi že pričela.
Sklad izvaja aktivnosti Javnega razpisa DIGIT 55+ po pogodbi z naročnikom (v tem primeru SDP), pri čemer skrbi
za pravočasno in pravilno izpolnjevanje pogodbenih rokov in določil pogodbe z naročnikom.
Navodila iz poziva SDP z dne 23. 8. 2022 so zahtevala dodatna pojasnila in usmeritve, zaradi česar je bil 24. 8.
2022 izveden sestanek strokovnih služb Sklada in SDP, danes, dne 25. 8. 2022, pa je Sklad prejel še dodaten
poziv SDP.
Na osnovi prejetih napotil Sklad danes, 25. 8. 2022 vsem izbranim izvajalcem pošilja poziv k takojšnji začasni
zaustavitvi vseh nadaljnjih aktivnosti v zvezi z izvedbo izobraževanj.
Sklad in SDP sta se dogovorila, da bodo vse nadaljnje informacije v zvezi s projektom DIGIT 55+, javnosti
posredovane preko strokovnih služb SDP.
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