
      
 
 

1. ORGANIZATOR  

 

Focus, društvo za sonaraven razvoj (v nadaljevanju Focus), Maurerjeva 7, 1000 Ljubljana, vabi vse 

zainteresirane prijavitelje k organizaciji ozaveščevalnega dogodka za mlade o etičnem in 

trajnostnem načinu prehranjevanja – disco juha (Disco Soup)1. 

 

2. NAMEN IN CILJ  

 

Mladim med 15. in 35. letom po vsej Sloveniji želimo na zabaven način pokazati še en način, kako 

se bolj etično in trajnostno prehranjevati. Želimo, da mladi za mlade organizirajo dogodek, na 

katerem se hkrati zabavajo, izobražujejo in preizkušajo nove načine prehranjevanja.  

Da bi mladim iz različnih koncev Slovenije omogočili sodelovanje pri zabavnih dogodkih, ki 

obenem približajo kuharske veščine in etično prehranjevanje mladim, smo v Focusu pripravili 

javno povabilo za mladinske organizacije in mlade posameznike ali skupnosti, , da organizirajo 

Disko juho (Disco Soup) in se tako podružijo s sovrstniki.  

V Focusu bomo prijave ocenili na podlagi kriterijev finančne vzdržnosti in usklajenosti s principi 

trajnostne prehrane. Med prijavami bomo izbrali 5 do 10 najboljših idej ter jih financirali.  

 

Cilj je mlade dodatno ozavestiti o bolj etičnem in trajnostnem načinu prehranjevanja, saj je 

raziskava o prehranjevalnih navadah mladih v Sloveniji pokazala, da mladi nimajo dovolj 

informacij o trajnostnem in etičnem načinu prehranjevanja.  

Za lažjo izbiro hrane, ki se bo pripravljala, smo pripravili tudi sezonske jedilnike (primerna sta 

poletni in pomladni tedenski jedilnik, kjer najdete veliko idej). .  

 

3. ČASOVNICA 

 

22. 2. 2023 Objava javnega povabila Focusa na spletni strani Focusa in 
družbenih omrežjih Focusa in Futr Za Jutr. + vabila mladinskim 
organizacijam in mrežam po Sloveniji 

22 2. 2023 do 2.3. 2023 Vprašanja v zvezi javnim vabilom na ziva@focus.si 

Roki za prijavo: 
od 3. 3. 2023 do 1. 5. 2023 
(oz. do porabe sredstev) 

Sprejemanje prijav projektov na ziva@focus.si. Odpiranje prijav 
vsak petek v tednih od 10. 3. 2023 za prijave, ki bodo na 
navedeni naslov prispele do 24. ure ob četrtkih.   

15. 6. 2023 Skrajni rok za izvedbo Disco Soup dogodka 

30. 6. 2023 Končno poročilo 

 
1 Orodje Disco Soup je podrobno opisano v priloženem dokumentu. 
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4. PRIJAVA 

 

Vsak prijavitelj lahko odda od dneva objave vabila do porabe sredstev oz. končnega roka za 

prijavo (1. 5. 2023) eno ali več prijav, vendar skupni prijavljeni znesek posameznega prijavitelja ne 

sme presegati 3.000,00 EUR.  

 

Prijavo prijavitelj odda v elektronski obliki na elektronski naslov ziva@focus.si v rokih, opredeljenih 

v časovnici. Elektronska oblika pomeni sken prijave, ki je žigosana ter podpisana s strani 

zakonitega zastopnika prijavitelja ali z njegove strani pooblaščene osebe. Še bolje, če je prijava 

samo v elektronski obliki in elektronsko podpisana.  

 

V zadevi elektronskega sporočila prijavitelj obvezno navede: 

 

Javno povabilo -  Disco juha - PRIJAVA 

 

POPOLNA JE PRIJAVA, ki jo sestavljajo naslednji pravilno izpolnjeni, podpisani in žigosani obrazci: 

 

ZAP. ŠT.  OZNAKA OBRAZEC PRILOŽENO 

1 OBR1 Prijava  da/ne 

2 OBR2 Finančni načrt izvedbe da/ne 

3 OBR3 Izjava o sprejemanju vseh določil povabila da/ne 

 

5. UPRAVIČENI PRIJAVITELJI 

 

Na vabilo se lahko prijavijo nevladne organizacije, mladinska združenja in druge oblike 

neprofitnih organizacij.  

 

6. OSNOVNI POGOJI 

 

a) Sredstva za izvedbo prijavljene aktivnosti 

Prijavitelj ne more biti izbran, če je prijavil aktivnost, za katero je že pridobil druga javna sredstva. 

Dvojno financiranje prijavljene aktivnosti ni dovoljeno2.  

 

b) Plačljivost udeležencev aktivnosti 

 
2 V primeru, da Focus ugotovi neizpolnjevanje tega pogoja v času odpiranja in ocenjevanja prijave, prijavo zavrže. Če pa 
do tega pride v času izvajanja aktivnosti, zahteva povračilo vseh že izplačanih sredstev prijavitelju, in sicer z zakonskimi 
zamudnimi obrestmi od dneva izplačila finančnih sredstev prijavitelju od dne vračila.  
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Udeležba na aktivnosti izvedene v okviru tega vabila mora biti za vsakega udeleženca 

brezplačna.  

 

c) Izvedba aktivnosti 

Prijavitelj mora izvesti aktivnost najkasneje do 15. 6. 2023.  

 

d) Odgovorna oseba prijavitelja za izvedbo aktivnosti 

Prijavitelj v svoji prijavi določi odgovorno osebo za izvedbo programa. Ta oseba se lahko 

izjemoma,  spremeni oziroma zamenja v času od oddaje prijave do zaključka aktivnosti. V tem 

primeru mora prijavitelj predložiti pisno izjavo o zamenjavi odgovorne osebe za izvedbo s kratko 

obrazložitvijo zamenjave.  

 

e) Oprema za izvedbo aktivnosti 

Prijavitelj mora sam zagotoviti tehnično, programsko in drugo opremo, ki je potrebna za izvedbo 

prijavljene aktivnosti oz. za najem slednje zagotoviti sredstva v proračunu dogodka.  

 

f) Ocenjena vrednost aktivnosti in vrednost sredstev prijavitelja 

Focus bo v letu 2023 za izvedbo Disco juhe, dogodkov po Sloveniji, namenil največ 10.000,00 EUR. 

Prijavitelj lahko prijavi posamezno aktivnost v višini največ 1.000,00 EUR. Posamezni prijavitelj 

lahko za aktivnosti na podlagi vabila skupno prejme največ 3.000,00 EUR 

 

7. ODLOČITEV O IZBORU 

 

PRIJAVA BO ZAVRŽENA v naslednjih primerih: 

1. Aktivnost prijavi neupravičeni prijavitelj. 

2. Prijava je prepozna (po razdelitvi vseh sredstev oz. po 1. 5. 2023). 

3. Prijavitelj ne izpolnjuje pogojev, opredeljenih v vabilu. 

4. Prijava, ki je oddana na drugih obrazcih ali v drugačni vsebini, kot jo je določil Focus v 

vabilu, ali kadar prijavitelj kakorkoli spreminja obrazce vabila. 

5. Vrednost posamezne aktivnosti presega najvišjo dovoljeno vrednost vabila. 

6. Prijavitelj je na podlagi odločitev Focusa že pridobil najvišji dovoljeni znesek v okviru 

vabila. 

7. Prijava je na drugačen način nepopolna ali nepravilna.  

 

PRIJAVA PRIJAVITELJA BO ZAVRNJENA v naslednjih primerih:  

1. Prijavljena aktivnost ne dosega zadostnega števila točk oziroma predvidenega praga za 

izbiro. 

2. Obrazložitev finančne konstrukcije aktivnosti je nerealna, ne odraža razmer na trgu 

oziroma ni dovolj jasna. 

3. Prijavljena aktivnost ne vključuje uporabe metode Disco juhe. 

 



      
 

8. IZBOR AKTIVNOSTI 

 

Aktivnosti bodo ocenjene na podlagi meril, opredeljenih v prijavi (ciljna skupina - mladi, trajnostni 

vidiki dogodka, učinkovita poraba sredstev, inovativnost). Izbrane bodo tiste aktivnosti, ki bodo 

prejele najvišjo oceno.  

 

9. FINANCIRANJE  

 

Focus izbrano aktivnost financira v celoti pod pogojem, da je aktivnost izvedena pravočasno in 

uspešno.  

 

Uspešnost izvedbe se določi za vsako aktivnost posebej glede na obseg, lokacijo in čas 

izvajanja. Pogoja za uspešno izvedbo aktivnosti sta, da se izvedbe udeleži vsaj 20 - 30 mladih 

oseb3 in da se za udeležbo zbirajo prijave ter vpisuje udeležence na listo prisotnosti.  

 

10. UPRAVIČENI STROŠKI 

 

Prijavitelj ob prijavi določi vrednost aktivnosti. Med upravičene stroške za izvedbo aktivnosti se 

štejejo: 

- potni stroški odgovorne osebe na lokacijo izvajanja in nazaj, 

- stroški priprave in izvajanje aktivnosti (študentsko delo, nagrade za prostovoljce …), 

- stroški organiziranega prevoza (za prevoz opreme in materiala na lokacijo izvedbe 

aktivnosti), 

- stroški fotografiranja in/ali snemanja na dogodku 

- stroški za promocijo aktivnosti (oblikovanje, tisk in objava promocijskih materialov) 

- stroški DJja ali glasbene skupine 

- stroški materiala za izvedbo aktivnosti (nabava hrane, plačilo stroškov energije, najem 

prostora, najem opreme …). 

 

Za vsak upravičen strošek, pri katerem Focus ob pregledu zahtevka za izplačilo ne ugotovi 

neposredne povezave med nastankom stroška in izvedbo aktivnosti oziroma ugotovi, da nastali 

stroški niso neposredno povezani z izvedbo aktivnosti, lahko od izvajalca zahteva dodatna 

pojasnila ali izjave, ki dokazujejo upravičenost stroška za izvedbo aktivnosti. Če iz predloženih 

pojasnil ali izjave neposredna povezava ni razvidna oziroma če izvajalec ne predloži pojasnil ali 

izjave, se povračilo plačila tega stroška zavrne. 

 

OBDOBJE NASTANKA UPRAVIČENIH STROŠKOV 

Od dneva pričetka veljavnosti pogodbe do vključno 15. 6. 2023. 

 

 
3 Mlada oseba za potrebe tega vabila pomeni vsako osebo od 15. do dopolnjenega 35. leta starosti.  



      
 

10. IZVAJANJE AKTIVNOSTI 

 

Focus izbira aktivnosti prijaviteljev na podlagi meril opredeljenih v prijavi. Časovna, krajevna in 

natančna vsebinska komponenta aktivnosti je stvar dogovora med Focusom in izvajalcem.  

 

11. KONČNO (VSEBINSKO IN FINANČNO) POROČILO  

 

Izvajalec je dolžan Focusu predložiti končno poročilo o izvedbi aktivnosti, ki je sestavljeno iz 

vsebinskega in finančnega dela.  

 

Vsebinski del zajema poročilo iz dogodka, vključno s številom udeležencev (lista prisotnosti), 

vizualnim materialom in izvedenimi promocijskimi aktivnostmi.  

 

Finančni del zajema izkazovanje nastanka stroškov z verodostojnimi računovodskimi listinami 

(kopije ali skeni računov).  

Rok za oddajo končnega poročila je 30 dni od dneva zaključka aktivnosti oziroma najkasneje do 

30. 6. 2023.  

 

Izvajalec končno poročilo pošlje na elektronski naslov ziva@focus.si do 18. Ure zadnjega dne, 

opredeljenega v prejšnjih odstavkih. Focus je upravičen od izvajalca zahtevati dodatna pojasnila 

ali dokazila vezana na končno poročilo.  

 

V primeru, da izvajalec neupravičeno zamudi rok za oddajo končnega poročila, ni upravičen do 

povračila stroškov, ki so nastali z izvedbo aktivnosti.  

 

13. VARSTVO OSEBNIH PODATKOV 

Varovanje osebnih podatkov bo zagotovljeno v skladu z veljavno zakonodajo, torej Splošno 

uredbo o varstvu podatkov (General Data Protection Regulation, GDPR - Uredba 2016/679 

Evropskega parlamenta in Sveta, v nadaljevanju GDPR) in Zakonom o varstvu podatkov (ZVOP-

2), ki ureja varstvo osebnih podatkov.  

 

Rok hrambe 

Prejete osebne podatke bo Focus obdeloval le toliko časa, dokler bo to potrebno za dosego 

namena, zaradi katerega so se zbirali ali nadalje obdelovali, torej dokler ne bo javno povabilo 

izvedeno in roki za poročanje in spremljanje pretečeni. Po izpolnitvi namena obdelave bodo 

osebni podatki izbrisni oziroma uničeni.  

 

Namen obdelave 

Namen obdelave je izvedba javnega vabila. Focus se zavezuje, da bodo osebni podatki obdelani 

zakonito, pošteno in na pregleden način ter da bodo od upravičenca zahtevali, pridobivali in 

obdelovali zgolj osebne podatke, ki so neposredno in objektivno povezani z izvajanjem tega 

mailto:ziva@focus.si


      
 
javnega povabila oziroma izvrševanjem pogodbe o financiranju. Zagotovitev osebnih podatkov 

v kontekstu prijaviteljeve vloge in prijave na vabilo oziroma pripadajočih dokazil, je obveznost, ki 

je potrebna za sklenitev pogodbe o financiranju.  

 

Pravice prijavitelja in dodatne informacije 

Od Focusa je mogoče kadarkoli zahtevati dostop do osebnih podatkov in popravek ali izbris 

osebnih podatkov ali omejitev obdelave v zvezi s posameznikom, na katerega se nanašajo 

osebni podatki, tako da o tem obvesti skrbnika javnega vabila ali pogodbe oziroma 

pooblaščeno osebo za varstvo osebnih podatkov.  

 

Posameznik lahko kadarkoli prekliče obdelavo njegovih osebnih podatkov v celoti oziroma v 

določenem delu, tako da o tem obvesti skrbnika javnega vabila ali pogodbe oziroma 

pooblaščeno osebo za varstvo osebnih podatkov. Skrbnik javnega vabila ali pogodbe ter 

upravičenec skupaj določita nadaljnjo obliko sodelovanja.  

Posameznik ima pravico do ugovora obdelavi podatkov in pravico do prenosljivosti svojih 

osebnih podatkov. Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico do vložitve 

pritožbe pri nadzornem organu za varstvo osebnih podatkov Republike Slovenije - pri 

Informacijskem pooblaščencu, Zaloška cesta 59, 1000 Ljubljana, telefon 01 230 97 30, e-pošta 

gp.ip@ip-rs.si, spletna stran https://www.ip-rs.si/.  

 

Osebni podatki prijavitelja ne bodo podvrženi avtomatiziranemu sprejemanju odločitev oziroma 

oblikovanju profilov iz prvega in četrtega odstavka 22. Člena Splošne uredbe o varstvu 

podatkov.  

 

Priloge vabila: 

- Priloga 1: Prijavna dokumentacija 

 

Živa Kavka Gobbo, predsednica 

 

Razpis poteka v okviru projekta OurFood.OurFuture.  

 

    

Projekt #GoEAThical je sofinanciran s sredstvi Evropske komisije, Raising public awareness of development issues 
and promoting development education in European Union (DEAR) in s strani Ministrstva RS za Zunanje Zadeve. 
Stališča, ki so izražena v okviru projekta ne odražajo nujno stališč sofinancerjev in so odgovornost društva Focus 
in partnerjev projekta. 
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