Na podlagi 5. člena Pravilnika o dodeljevanju donacij Banke Slovenije in letnega programa donacij,
sprejetega na seji Sveta Banke Slovenije dne 21. 4. 2020, Banka Slovenije objavlja

RAZPIS ZA DONACIJE BANKE SLOVENIJE V 2020

1. Predmet razpisa
Banka Slovenije (v nadaljevanju: BS) z donacijami podpira dejavnosti, ki pomembno prispevajo k
uresničevanju ciljev in mandata BS, ki so določeni z zakonom in Statutom ESCB in ECB.
BS za namene iz prejšnjega odstavka podpira zlasti izobraževalne, znanstvene in raziskovalne
dejavnosti, ki prispevajo k širjenju strokovnega znanja o vsebinah, ki so povezane z delovanjem in
cilji BS.
BS za namene iz prvega odstavka tega razpisa podpira tudi omogočanje pogojev za vključenost otrok
in mladostnikov iz socialno šibkejših družin v šolske in obšolske dejavnosti.
Banka Slovenije za leto 2020 razpisuje donacije za naslednje namene in v naslednjem obsegu:

Namen donacije

Obrazložitev vsebine

a) strokovna izobraževanja in
Zagotavljanje
publikacije o vsebinah s področij
kakovosti
delovanja BS:
strokovnih
- ureditve bančnega nadzora in
izobraževanj in
bančne regulative,
publikacij na
- statistike,
finančnem
- gotovinskega poslovanja,
področju
- plačilnih storitev,

-

Vrsta donacije
Predviden
(finančna/nefinančna) obseg donacije
Finančna
25.000 €

elektronskega denarja in
plačilnih sistemov,
reševanje in sistemi jamstva
za vloge

b) informiranje, svetovanje in
Spodbujanje
izobraževanje prebivalstva glede
aktivnosti za
njihovih pravic in novosti na
finančno
področju finančnih storitev, ki jih
opismenjevanje
ponujajo banke, hranilnice in

Finančna

45.000 €

uporabnikov
finančnih
storitev ter za
boljšo
informiranost
javnosti o
področjih
delovanja
Banke
Slovenije

drugi subjekti nadzora
c) širjenje kulture zbirateljstva,
poudarjanje pomena denarja in
prepoznavnost slovenskih
priložnostnih kovancev

Finančna

d) pomoč učencem pri dostopu do
Nefinančna donacija
Omogočanje
računalniške opreme za učenje na (odpisani računalniki)
boljših pogojev
daljavo
za zdrav in
spodbuden
razvoj otrok in
mladostnikov
iz socialno
šibkejših
družin, zlasti
za njihovo
enakovredno
vključenost v
šolske in
obšolske
dejavnosti

9.000 €
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2. Splošni pogoji za kandidiranje na razpisu
Na razpis za donacije BS se lahko prijavijo društva, zveze društev, gospodarske družbe, samostojni
podjetniki, zavodi in ustanove. Prijavo odda zakoniti zastopnik ali pooblaščena oseba prijavitelja.
Posamezni prijavitelji lahko za pridobitev donatorskih sredstev v okviru posameznega razpisa vložijo
največ eno prijavo.
Prijavitelj mora v prijavi navesti:
 podatke o prijavitelju (vključno s kratkim opisom dejavnosti in organizacije), o zakonitih
zastopnikih, kontaktnih osebah, naslovu in kontaktni e-naslov,
 opis načrtovanih aktivnosti ter utemeljitev, kako se s temi aktivnostmi uresničuje namen donacije,
 finančni načrt za financiranje aktivnosti, vključno z navedbo in razčlenitvijo predvidenih stroškov,
 opis in dokazila o morebitnih dodatnih okoliščinah, ki se upoštevajo pri izbiri, glede na merila
določena v Pravilniku o donacijah BS, ki je priložen razpisu.

Ob prijavi za pridobitev donacije v obliki finančnih sredstev mora prijavitelj izkazati, da nima
neporavnanih zapadlih finančnih obveznosti iz naslova obveznih dajatev in drugih denarnih
obveznosti (v višini 50 eurov ali več na dan oddaje vloge). Prijavitelj navedeno izkazuje s potrdilom
FURS o poravnanih davčnih obveznostih ter z izjavo o poravnanih drugih denarnih obveznostih.
S prijavo na razpis prijavitelj soglaša s temi pravili, vključno z objavo podatkov o prijavitelju in
prijavi v primeru izbora in dodelitve donacije.
3. Oddaja prijave
Prijavo na razpis za donacije BS je možno oddati pisno na e-naslov: donatorstva@bsi.si
Razpis bo od dneva objave do izteka prijavnega roka dosegljiv na spletni strani BS:
www.bsi.si/razpisi/donacije
Rok za oddajo prijave je: 18. maj 2020.

4. Izbor prijav
BS odloča o izboru med prejetimi prijavami po postopku, ki je opredeljen v Pravilniku o dodeljevanju
donacij BS.
BS bo prejete prijave pregledala najkasneje v 14 dneh po izteku roka za prijavo.
BS zavrne prijavo, če:
-

-

načrtovane aktivnosti niso povezane z namenom donacije,
je prijavitelj v preteklosti že prejel donacijo BS in je kršil donatorsko pogodbo (npr. ni posredoval
poročila, v katerem bi zadovoljivo opravičil porabo sredstev glede na pogoje iz dodeljene
donacije),
ima prijavitelj (v primeru finančne donacije) neporavnane zapadle finančne obveznosti iz naslova
obveznih dajatev in drugih denarnih obveznosti (v višini 50 Evrov ali več na dan oddaje vloge), ali
obstaja upravičen dvom, da bi bil zaradi (drugih) dejavnosti kandidata ogrožen ugled Banke
Slovenije, če bi bila kandidatu odobrena donacija BS.

BS ne bo obravnavala prijav, ki ne bodo poslane v roku in na način, ki je določen v besedilu tega
razpisa. BS lahko posamezne prijavitelje pozove k dodatnim vsebinskim obrazložitvam glede prijave
ter po potrebi k predložitvi dodatnih pojasnil in dokazil.
BS bo sprejela odločitev o izboru z upoštevanjem meril, ki so določena v Pravilniku o donacijah
Banke Slovenije. BS lahko odloči tudi, da za posamezni namen ne bo izbrala nobene prijave.
Odločitev o izbranih prijavah bo BS objavila najkasneje v roku 21 dni po izteku razpisa na spletni
strani BS. BS bo v navedenem roku obvestila le izbrane prijavitelje ter jih pozvala k sklenitvi pogodbe

o donaciji. Če BS kandidata v tem roku ne bo pozvala k sklenitvi pogodbe se šteje, da je prijavo za
donacijo zavrnila.
Odločitev BS o izboru prijav za donacije je dokončna. Pritožba nanjo ni možna.
5. Splošna določila
BS si pridržuje pravico, da, tudi zaradi možnosti poznejših revizij izbire prijaviteljev, v svojem arhivu
shrani ponudbe izbranih in neizbranih prijaviteljev tudi po zaključku izbire in po izteku razpisa za
najmanj 5 let.
Po podpisu pogodb z izbranimi prejemniki bo BS na spletni strani objavila seznam prejemnikov, ki so
prejeli donacijo BS, skupaj z opisom aktivnosti, za katere se prejemniku namenja donacija. Vsi
prijavitelji so seznanjeni, da bodo javno razkriti podatki o sklenjeni pogodbi, ki v skladu z veljavnimi
predpisi štejejo za informacije javnega značaja.
6. Dodatne informacije v zvezi z razpisom
Za dodatne informacije oz. vprašanja v zvezi z razpisom nam lahko pišete na donatorstva@bsi.si, in
sicer najkasneje do 17. maja 2020.

