Datum:

3. 6. 2022

Številka:

037-38/2022-3
POVPRAŠEVANJE
Elektronski javni razpisi

Na Skupnost občin Slovenije se je obrnila občina članica, ki je razmišljala o prehodu javnih
razpisov za sofinanciranje različnih neprofitnih dejavnosti (kultura, humanitarne,
invalidske,…) v elektronsko obliko.
Občina članica že vodi nekaj javnih razpisov v elektronski obliki, to prakso pa bi želela razširiti
na večino javnih razpisov.
Zanimalo nas je:
Kakšno prakso imate v vaši občini na tem področju ter s katerimi ponudniki teh storitev
imate vzpostavljene dobre rešitve?
PREJETI ODGOVORI:
1.
V MO izvajamo elektronske javne razpise za področje družbenih dejavnosti (šport, kultura,
sociala, mladina) od leta 2013. Podjetje Dspot d.o.o. nam nudi kompleten servis za javne
razpise – od prijave, dopolnitev, vrednotenj, odločb, pogodb, zahtevkov, poročil, statistike,
ipd. Aplikacijo skupaj z njimi letno noveliramo glede na spremembe na področju zakonodaje
ali pa specifike področij. Zadnji dve leti smo dodali še razpis za obnovo stavb v starem
mestnem jedru.
2.
Mestna občina je uvedla elektronsko obliko javnih razpisov v letu 2020 in sicer za področje
kulture in športa, ki sta tudi najbolj obsežni področji javnih razpisov za neprofitne
organizacije. Že v izhodišču smo iskali takšno rešitev, ki bi ob samih elektronskih vlogah
omogočala skrbnikom razpisov lažje delo tudi v nadaljevanju postopka, od pozivov za
dopolnitve vlog, odločb, sklepov, pogodb, spremljanja realizacije… Sodelujemo s podjetjem
Dspot d.o.o. iz Kranja na aplikaciji Tendee, ki je imelo že prej kar nekaj pomembnih referenc
na področju e-razpisov. Program uporabljamo tretjo sezono. V tem obdobju smo tako skrbniki
kot tudi uporabniki (prijavitelji) spoznali razsežnost uporabnosti programa. Pri uvedbi
elektronske oblike razpisov je bilo sicer nekaj negodovanja s strani uporabnikov, zlasti, ker
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program zahteva tudi predhodno ureditev evidenc posameznega prijavitelja, jim pa zdaj
predstavlja tudi elektronski arhiv, do katerega lahko dostopajo preko svetovnega spleta od
koderkoli. Skrbnikom pogodb program omogoča hitrejšo obdelavo vlog, vključno z izdajo
vseh potrebnih dokumentov. Administratorji aplikacije so zelo odzivni tudi ob potrebnih
korekturah ali nadgradnjah in nudijo vso potrebno podporo, vključno tudi s predstavitvijo
uporabe aplikacije uporabnikom. O širitvi na ostala področja javnih razpisov pa še nismo
razmišljali, ker gre pri ostalih za manjše število vlog.
3.
S področja športa v MO že od 2019 sodelujemo s podjetjem Dspot d.o.o. Izkušnje z
elektronskim razpisom so odlične, priporočamo vsem, sploh zaradi transparentnosti vodenja
postopkov.
4.
Občina se je v letu 2015 odločila za elektronski javni razpis na področju športa. Leto kasneje v
letu 2016 je temu dodala javne razpise na področju kulture, kulturne dediščine, mladih,
turizma, starejših in humanitarnih dejavnosti, v letu 2018 javni razpis za projekte drugih
društev, v letu 2021 pa še javni razpis za dodelitev terminov v športnih objektih. Občina pri
izvajanju elektronskih razpisov sodeluje s podjetjem D-Spot iz Kranja. Z elektronskim javnim
razpisom so zelo zadovoljni uporabniki, prijavitelji, člani komisije in uradniki, ki vodimo
postopke. Zadeva je hitra in pregledna. Odločbe in pogodbe so tipske, poročila pa jasna in
pregledna. Na javne elektronske razpise se v občini prijavi različno število prijaviteljev, npr.
na javni razpis za druga društva od 3 do 5 prijaviteljev, na področju kulture in športa pa med
30 in 35 prijaviteljev. Pri ostalih razpisih je število prijaviteljev med 10 in 25.
5.
V občinski upravi občine imamo digitalizirane naslednje javne razpise o sofinanciranju (v
oklepajih navajamo leto prve digitalizacije):
-

programi športa (2022),

-

kulturne dejavnosti (2021),

-

kulturna dediščina (2021),

-

razvoj turizma (2020),

-

prireditve v občini (2020),

-

otroški in mladinski programi (2020),

-

programi socialnega varstva (2020).

Z izvajalcem D-SPOT iz Kranja dobro sodelujemo in je odziven na naše želje, saj ima vsaka
občina svoje pravilnike in torej zahteve (razpisne pogoje, merila itn). Tendee je okolje, ki
omogoča sledenje takšnim zahtevam. Uporabniki (to so v veliki meri prostovoljci, ki delujejo
v društvih) so z aplikacijo zelo zadovoljni. Izkušnje? Prvo leto se je sicer kdo občasno potožil,
naslednja leta pa je prijavljanje, oddaja zahtevkov in poročanje potekalo brez težav.

6.
V naši organizaciji še ne vodimo javnih razpisov v elektronski obliki na področju
sofinanciranja kulturnih, invalidskih, humanitarnih in drugih društev.
7.
Občina še nima vzpostavljenega sistema elektronskih javnih razpisov. Smo o tem že
razmišljali, verjetno jih bomo uvedli preko ponudnika spletne strani.
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