1. V VIII. točki Javnega razpisa za sofinanciranje projektov s področja enakosti žensk in moških za leto
2021 je med drugim zapisano: Sofinancirani bodo stroški izvajanja izbranega projekta, kar obsega
stroške dela redno zaposlenih in materialne stroške ...
Zanima me, ali se lahko prijavi zavod, kjer trenutno ni zaposlen nihče? Storitve zavoda izvajajo zunanji
sodelavci.
Celoten odstavek, ki ga navajate, se glasi:
»Sofinancirani bodo stroški izvajanja izbranega projekta, kar obsega stroške dela redno zaposlenih in
materialne stroške, povezane z izvajanjem projekta, kamor sodijo tudi stroški plačil vseh oblik dela
izven zaposlitve in stroški dodatnega usposabljanja za strokovne sodelavke/sodelavce (upravičeni
stroški). Priznane stroške lastne udeležbe lahko predstavljajo zgolj tisti stroški, ki jih prijavitelj lahko
izkaže z dokazili o finančnih izdatkih (npr. kopije računov, avtorskih oziroma podjemnih pogodb itd.)
oziroma v primeru donacij in sponzorstev temeljijo na pogodbah ali drugih verodostojnih listinah.«
Glede na navedeno so stroški zunanjih sodelavcev in sodelavk upravičen stroški, vendar je pri tem treba
upoštevati določbo pogodbe, s katero se organizacija zaveže, da organizacije in izvedbe projekta ne bo
prepustil drugi organizaciji, posameznici ali posamezniku.
2. Se za reference lahko štejejo projekti izvajalke, ki so se izvajali v okviru drugih institucij in je izvajalka
tam bila vključena?
Reference so ločene na reference prijavitelja (organizacije, ki prijavlja projekt) in na reference
izvajalcev / izvajalk (oseb, ki bodo konkretni projekt izvajale). Pri referencah izvajalke/izvajalca se torej
lahko navedejo tudi projekti, izvedeni v okviru drugih institucij.
3. Kot izvajalka storitev na projektu je lahko samo ena oseba ali jih mora biti več?
Število izvajalk/izvajalcev projekta v javnem razpisu ni opredeljeno, iz česar sledi, da ga lahko izvede
ena ali več oseb, v odvisnosti od predvidenih dejavnosti projekta.
4. Če prav razumem, se lahko prijavi samo izvajanje ene od dveh naštetih področij (preseganju spolnih
stereotipov in stereotipnih vlog žensk in moških v družbi ALI ozaveščanju in preprečevanju spletnega
nasilja nad dekleti in ženskam)?
Javni razpis določa, da je predmet razpisa sofinanciranje projektov, ki prispevajo k:
1. preseganju spolnih stereotipov in stereotipnih vlog žensk in moških v družbi
2. ozaveščanju in preprečevanju spletnega nasilja nad dekleti in ženskami
Javni razpis v točki III. Pogoji za prijavo določa pogoja, da prijavljeni projekt sodi v navedeno vsebino in
da posamezna organizacija lahko prijavi največ en projekt in je hkrati lahko partnerska organizacija pri
največ enem prijavljenem projektu. V prijavi se torej morate opredeliti, ali prijavljeni projekt vsebinsko
sodi pod razpisano področje 1. ali 2.
5. Ali se je mogoče prijaviti samo na prvi (ali samo drugi) predmet javnega razpisa, ali samo na oba?
Javni razpis določa, da je predmet razpisa sofinanciranje projektov, ki prispevajo k:
1. preseganju spolnih stereotipov in stereotipnih vlog žensk in moških v družbi
2. ozaveščanju in preprečevanju spletnega nasilja nad dekleti in ženskami
Javni razpis v točki III. Pogoji za prijavo določa pogoja, da prijavljeni projekt sodi v navedeno vsebino in
da posamezna organizacija lahko prijavi največ en projekt in je hkrati lahko partnerska organizacija pri
največ enem prijavljenem projektu. V prijavi se morate opredeliti, ali prijavljeni projekt vsebinsko sodi
pod razpisano področje 1. ali 2.
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6. Glede na zahtevane pogoje, katerim v 3 točki sicer ustrezamo, kot NVO, vendar pa smo kasneje pri
izpolnjevanju Obrazca Projekt/2021 videli, da se zahtevajo reference (do 5 projektov izključno s
področja enakosti žensk in moških) - ali to pomeni, da nimamo enakih možnosti pri prijavi na javni
razpis, ker v obliki NVO delujemo manj kot leto dni?
Reference so ločene na reference prijavitelja (organizacije, ki prijavlja projekt) in na reference
izvajalcev / izvajalk (oseb, ki bodo konkretni projekt izvajale). Posamezna NVO za reference prejme
največ 3 točke od skupno 75. Enaka obravnava je v okviru javnega razpisa zagotovljena, saj za prijavo
veljajo enaki pogoji in enaka merila za vse prijavitelje.
7. Ali lahko vključimo stroške osebe, ki še ni zaposlena? Zaposlena bi bila za čas trajanja projekta.
Javni razpis v točki VIII. Upravičenost stroškov določa, da bodo sofinancirani stroški izvajanja izbranega
projekta, kar obsega stroške dela redno zaposlenih in materialne stroške, povezane z izvajanjem
projekta, kamor sodijo tudi stroški plačil vseh oblik dela izven zaposlitve in stroški dodatnega
usposabljanja za strokovne sodelavke/sodelavce (upravičeni stroški). Priznane stroške lastne udeležbe
lahko predstavljajo zgolj tisti stroški, ki jih prijavitelj lahko izkaže z dokazili o finančnih izdatkih (npr.
kopije računov, avtorskih oziroma podjemnih pogodb itd.). Glede na navedeno lahko v finančno
konstrukcijo vključite stroške osebe, ki bo zaposlena za čas trajanja projekta. Javni razpis še določa, da
morajo biti dodeljena sredstva porabljena v letu 2021, in sicer za dejavnosti od začetka veljavnosti
pogodbe do najkasneje 30. 10. 2021. Dejavnosti, izvedene pred začetkom veljavnosti pogodbe o
sofinanciranju, niso predmet sodfinanciranja.
8. Ali morajo biti zunanji izvajalci plačani preko podjemnih pogodb ali lahko opravijo delo preko podjetij
z izstavitvijo računov?
Zunanji izvajalci lahko opravijo delo tudi preko podjetij z izstavijo računov, ob upoštevanju določil
javnega razpisa o upravičenih stroških.
9. V našem primeru bi sodelovali z agencijo, ki bi naredila animacijske videe. Posledični bi stroški
storitev predstavljali pretežen del stroškov. Ali so stroški storitev upravičen strošek?
Stroški storitev so upravičeni stroški, seveda pa je pri tem potrebno upoštevati določila javnega razpisa,
ki določa, da gre za upravičene stroške, če:
so s projektom neposredno povezani, so potrebni za njegovo izvajanje in so v skladu s cilji
projekta,
so dejansko nastali za opravljena dela, dobavljeno blago ali izvedene storitve in je izvajalec
dostavil dokazilo o plačilu,
so prepoznani v skladu s skrbnostjo dobrega gospodarjenja,
nastanejo v obdobju upravičenosti,
temeljijo na verodostojnih knjigovodskih in drugih listinah.

10. Ali je nujno potrebno referenca s področja enakosti spolov? Namreč, pokrivamo številne teme s
področja razvoja globalne družbe, posledično ima inštitut reference, a ne neposredno s področja
razpisa. Vsekakor pa tem spada v vizijo inštituta.
Javni razpis določa merila za ocenjevanje prijavljenih projektov, med katerimi so tudi reference
nevladne organizacije, nosilke/nosilca projekta in sodelavk/sodelavcev projekta, za vse pa je določeno,
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da se upoštevajo reference s področja enakosti spolov. Glede na navedeno reference z drugih področij
niso upoštevne.
11. Ali so stroški digitalne promocije preko zunanjega podjetja upravičen strošek? Kateri stroški
promocije so upravičen strošek?
Ponovno poudarjamo, da so upravičeni tisti stroški, ki:
so s projektom neposredno povezani, so potrebni za njegovo izvajanje in so v skladu s cilji
projekta,
so dejansko nastali za opravljena dela, dobavljeno blago ali izvedene storitve in je izvajalec
dostavil dokazilo o plačilu,
so prepoznani v skladu s skrbnostjo dobrega gospodarjenja,
nastanejo v obdobju upravičenosti,
temeljijo na verodostojnih knjigovodskih in drugih listinah.
Stroški promocije so torej upravičen strošek, če izpolnjujejo zgoraj navedene pogoje.
12. Kaj spada k delu na projektu? Ali lahko to delo izvaja tudi izvajalec delavnic?
K delu na projektu sodijo vse aktivnosti, ki so predvidene v vsebinskem delu projekta in jih navedete v
obrazcu Projekt 2021/Prijava. V obrazec navedete tudi izvajalce in izvajalke projekta, ki bodo navedene
aktivnosti izvedli.
13. Ali moram k razpisni dokumentaciji priložiti tudi podjemno pogodbo izvajalke delavnic ali se to
predloži, ko se vloži zahtevek za izplačilo?
Podjemna pogodba se predloži k zaključnemu poročilu, ki ga je izvajalec dolžan posredovati najkasneje
do 8. 11. 2021. Javni razpis določa, da mora zaključno poročilo vsebovati:
- vsebinsko poročilo o izvedenih dejavnostih ter doseženih rezultatih in učinkih;
- gradiva, nastala v okviru projekta (npr. seminarsko gradivo, zapisi predavanj, zapisi razprav
udeleženk/udeležencev, publikacije, uradni zaključki, vabila, plakati, obvestila medijem ipd.);
- originalne sezname udeleženk/udeležencev dogodkov (na obrazcu Poročilo Prisotnost/2021);
- kopije dosegljivih prispevkov v množičnih medijih o projektu;
- finančno poročilo s priloženo dokumentacijo (npr. kopije računov, avtorskih oziroma podjemnih
pogodb itd.) po postavkah iz predloga stroškovnika.
14. Ali lahko potekajo dogodki v online obliki (npr. preko platforme ZOOM)? V skladu z lanskoletno
situacijo smo se znotraj naše organizacije poslužili takšnega načina organiziranja dogodkov, ki se je
izkazal kot precej uspešen. Prisotnost udeležencev smo dokazovali na podlagi posnetkov zaslona
seznama priključenih v srečanje. Glede na trenutno nepredvidljivo situacijo nas torej zanima, ali je
možno izvajanje dogodkov na ta način tudi znotraj tega razpisa. V kolikor bi ukrepi dopuščali, bi seveda
dogodke v določeni meri izvajali tudi v živo.
Način izvedbe dogodkov v razpisu ni opredeljen, ravno iz razloga, ker so epidemiološke razmere
nepredvidljive, kar pomeni, da so dogodki lahko organizirani tudi preko spleta.
15. Ali je za posamezen dogodek določeno spodnje število udeležencev? Po preteklih izkušnjah so naši
dogodki namreč zelo različno obiskani (nekje minimalno od 4 pa vse do 30).
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Sofinancirani bodo projekti, ki bodo v največji meri prispevali k preseganju spolnih stereotipov in
stereotipnih vlog žensk in moških v družbi na splošno oziroma k ozaveščanju in delu z ranljivimi
skupinami žensk.
Najnižje število udeleženk/udeležencev projekta v javnem razpisu ni opredeljeno, v obrazec Projekt
2021/Prijava pa morate navesti predvideno število uporabnikov in uporabnic, ki jih s posamezno
aktivnostjo želite doseči. Morebitna odstopanja pri izvedbi (manjše število udeležencev/udeleženk) je
potrebno pojasniti pri oddaji zaključnega poročila.

16. V zvezi z razpisom na https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/jr-enakost-spolov-2021, me
zanima, ali je za prijavo dovolj kopija potrdila o vpisu društva na IPES?
Javni razpis določa, da mora organizacija predložiti ustrezno dokazilo o registraciji, iz katerega je
razvidna zakonita zastopnica/zastopnik (npr. izpisek iz evidenc AJPES) ter pooblastilo
podpisnici/podpisniku Izjave (točka G), če izjave ne podpiše oseba, pooblaščena za zastopanje, ki je kot
takšna navedena v evidenci AJPES. Glede na navedeno je izpisek iz AJPES evidence ustrezen dokument.

17. Kje v prijavnem obrazcu navedem, kakšna bo vsebina delavnic, predavanj in čemu bodo namenjena
individualna svetovanja?
Vsebino delavnic navedete v obrazcu Projekt 2021/Prijava, točka e) Vsebinski del projekta.
18. Sem izvajalka delavnic (zaposlena preko svojega s. p.-ja) pri dotičnem projektu - lahko namesto
podjemne pogodbe z zavodom sklenem pogodbo o medsebojnem sodelovanju, za svoje delo pa
zavodu izstavim račun?
V skladu z javnim razpisom so upravičeni tisti stroški, ki:
so s projektom neposredno povezani, so potrebni za njegovo izvajanje in so v skladu s cilji
projekta,
so dejansko nastali za opravljena dela, dobavljeno blago ali izvedene storitve in je izvajalec
dostavil dokazilo o plačilu,
so prepoznani v skladu s skrbnostjo dobrega gospodarjenja,
nastanejo v obdobju upravičenosti,
temeljijo na verodostojnih knjigovodskih in drugih listinah.
Ob upoštevanju zgornjih omejitev je lahko strošek zunanjih izvajalcev/izvajalk upravičen, vendar mora
biti pri finančnem načrtu upoštevana tudi obveznost izvajalca, na podlagi katere organizacije in izvedbe
projekta ne more prepustiti drugi organizaciji, posameznici ali posamezniku.
19. V svoje delo pri projektu bomo vključili tudi prostovoljce - je lahko njihovo delo plačano po določeni
tarifi, čeprav po zakonu nismo prostovoljska organizacija?
Javni razpis določa, da delo v obliki prostovoljnega dela lahko, če je prijavitelj vpisan v vpisnik
prostovoljskih organizacij v skladu z ZProst, predstavlja do 100 % po tem razpisu zahtevane lastne
udeležbe, pri čemer se ocenjena vrednost opravljenega prostovoljskega dela vrednoti za organizacijsko
delo 13 EUR/uro, za vsebinsko delo 10 EUR/uro in drugo prostovoljsko delo 6 EUR/uro.
Glede na navedeno se prostovoljno delo lahko upošteva samo pri organizacijah, ki so vpisane v vpisnik
prostovoljskih organizacij, ter ob upoštevanju določil ZProst.
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20. Pri predvidenih stroških je pod B naveden najem prostora, prav tako najdemo najem prostora pod
točko F (pod posrednimi stroški). Kam torej uvrstimo stroške najema prostora? Pod B ali F? Želimo pa
stroške najema prostora predstaviti kot strošek.
Pri navedbi stroškov v obrazcu Projekt 2021/Finančni načrt so pod postavko B mišljeni stroški najema
prostorov za izvedbo delavnic, posvetov itd. Prijavitelj pa lahko pod postavko F – Posredni stroški
uveljavlja splošne stroške poslovanja, kamor sodijo tudi stroški najema njegovih poslovnih prostorov
in drugi stroški, ki skupno ne smejo presegati 7 % porabljenih sredstev.
21. Trenutno smo v procesu prijavljanja na vaš razpis in ob vpogledu v razpisno dokumentacijo sta se
nam pojavili dve vprašanji. Vprašanji sta povezani s prvima dvema točkama v razpisu in sicer:
- točka glede statusa organizacije v javnem interesu (Nevladna organizacija ima status v javnem
interesu na področju enakih možnosti žensk in moških) je nekoliko dvoumna v našem primeru, saj je
naša organizacija registrirana kot org. v javnem interesu, a na področju izobraževanja. Tako nismo bili
prepričani ali moramo na to točko odgovoriti z da ali ne,
- še bolj dvoumno je naslednje vprašanje, ki se nanaša na "Status po zakonu o prostovoljstvu", možnosti
pa sta "Prostovoljska organizacija" ter "Organizacija, ki ne vključuje prostovoljskega dela". Naše delo
temelji popolnoma na prostovoljstvu in tudi ta konkretni projekt je organiziran izključno s strani mladih
prostovoljcev, a (še) nismo registrirani kot prostovoljska organizacija. Tako se nobena od teh dveh
možnosti ne sklada z našim statusom.
Status nevladne organiazcije v javnem interesu na področju enakih možnosti žensk in moških podeljuje
MDDSZ, na podlagi Pravilnika o določitvi kriterijev za izkazovanje pomembnejših dosežkov delovanja
nevladne organizacije za podelitev statusa nevladne organizacije v javnem interesu na področju dela,
družine, socialnih zadev in enakih možnosti (Ur. l. RS, št. 59/19). Če imate status organizacije v javnem
interesu na področju izobraževanja, ne pa na področju enakih možnosti žensk in moških, na prijavi
obkrožite »NE«.
Enako velja glede prostovoljske organizacije. Če nimate statusa prostovoljske organiazcije na podlagi
Zakona o prostovoljstvu, obkrožite točko »b) Organizacija, ki ne vključuje prostovoljskega dela«. Javni
razpis namreč določa, da mora organizacija, ki se prijavlja kot prostovoljska organizacija, izpolnjevati
pogoje, določene v 9. členu ZProst, kar dokazuje z listino, iz katere izhaja, da je vpisana v vpisnik
prostovoljskih organizacij.
22. V zvezi z Javnim razpisom za sofinanciranje projektov s področja enakosti žensk in moških za leto
2021 me zanima, ali je potrebno prijaviti oba sklopa (preseganje spolnih stereotipov, ozaveščanje in
preprečevanje spletnega nasilja), ali lahko samo enega od teh.
Javni razpis določa, da je predmet razpisa sofinanciranje projektov, ki prispevajo k:
1. preseganju spolnih stereotipov in stereotipnih vlog žensk in moških v družbi
2. ozaveščanju in preprečevanju spletnega nasilja nad dekleti in ženskami
Javni razpis v točki III. Pogoji za prijavo določa pogoja, da prijavljeni projekt sodi v navedeno vsebino in
da posamezna organizacija lahko prijavi največ en projekt in je hkrati lahko partnerska organizacija pri
največ enem prijavljenem projektu. V prijavi se torej morate opredeliti, ali prijavljeni projekt vsebinsko
sodi pod razpisano področje 1. ali 2.
23. Zanima me ali je pri projektu, ki bi ga prijavljali na razpis JR Enakost spolov 2021, DDV upravičen
strošek?
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DDV je upravičen strošek.
24. Kaj so prispevki drugih?
Predvidevamo, da sprašujete o postavki na obrazcu Projekt 2021/Finančni načrt, kjer je v okviru
finančne konstrukcije projekta možno navesti tudi prispevke drugih, in sicer v obliki finančnih sredstev
ali v obliki donacij oz. sponzorskih sredstev. Gre za primere, ko nek strošek delno plača MDDSZ, delno
pa je pokrit iz drugih virov. Primer takšnega stroška z opisom razdelitve v tabeli je opisan v obrazcu
Projekt2021/Finančni načrt, zavihek »Navodila«.
25. Ali lahko med lastna sredstva štejemo malico, dnevnico in kilometrino oz. prevoz na delavnico, ki
bi jo izvajala npr. v Ljubljani? Če ne, kaj štejemo pod lastna sredstva?
Javni razpis v točki VIII. Upravičenost stroškov določa, da priznane stroške lastne udeležbe lahko
predstavljajo zgolj tisti stroški, ki jih prijavitelj lahko izkaže z dokazili o finančnih izdatkih (npr. kopije
računov, avtorskih oziroma podjemnih pogodb itd.) oziroma v primeru donacij in sponzorstev temeljijo
na pogodbah ali drugih verodostojnih listinah. Torej, če kot lastno udeležbo štejete potne stroške,
mora biti ta strošek dokazan s potnim nalogom, ob upoštevanju določila javnega razpisa, da MDDSZ
pri potnih stroških prizna kot upravičen strošek višino stroškov, ki veljajo za javni sektor v skladu z
Aneksom h kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v RS (Uradni list RS, št. 40/12). Upoštevati
morate tudi, da lahko zaprošena sredstva znašajo največ 80,00 % celotne vrednosti projekta, vendar
ne več kot 10.000,00 EUR. Prijave prijaviteljev, ki ne bodo predvideli sofinanciranja iz lastnih ali drugih
virov ali bodo zaprosili za višji delež ali višji znesek, bodo zavrnjene.
26. V priponki pošiljam finančni načrt (v grobem pripravljen). Prosim, če ga lahko malo pregledate in
nam sporočite, kaj je treba popraviti, spremeniti ...
Finančnega načrta ne moremo komentirati vnaprej. Strokovna komisija pregleda prijave ob odpiranju,
vključno s finančnim načrtom, ter v primeru, da obrazec ni izpolnjen v celoti oz. je nejasen, zahteva
dopolnitve oz. pojasnila.
27. Urna postavka (znesek z vsemi dajatvami) - VPRAŠANJE: Ali je tu mišljena urna postavka, ki jo je
izvajalka imela v projektu, na katerega se besedilo nanaša? Kaj zajema znesek z vsemi dajatvami?
Mišljena je urna postavka izvajalke oziroma izvajalca na projektu, ki ga prijavljate na razpis, ob
upoštevanju določil javnega razpisa. Ta določa, da MDDSZ sofinancira delo na projektu največ do višine
20 EUR bruto/uro za projektno uro (ne glede na obliko dela). Predavateljske in podobne ure (npr.
igralske, vodenje delavnic) oseb, ki niso zaposlene v organizaciji prijavitelja ali partnerski organizaciji,
ministrstvo sofinancira po naslednjem ključu (bruto znesek): za osebe s srednješolsko izobrazbo največ
50 EUR bruto/uro, za osebe z višješolsko, prejšnjo visokošolsko ali 1. bolonjsko stopnjo izobrazbe
največ 60 EUR bruto/uro, za osebe s prejšnjo univerzitetno ali 2. bolonjsko stopnjo izobrazbe največ
76 EUR bruto/uro, za osebe s specializacijo ali magisterijem znanosti največ 96 bruto/uro, za osebe z
doktoratom znanosti največ 116 bruto/uro. Strošek priprave na predavanje/izvedbo delavnice ipd., ki
je plačan po ključu plačila za predavateljske in podobne ure, ni upravičen strošek in ga ministrstvo ne
bo sofinanciralo. Znesek z vsemi dajatvami pomeni bruto znesek, od katerega se ob obračunu plače,
avtorske ali podjemne pogodbe obračunajo vsi davki in prispevki.
28. Kaj pomeni način vrednotenja (dejavnosti)? - vsebinski del c) Opis dejavnosti
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Način vrednotenja pomeni način evalvacije posamezne dejavnosti v okviru projekta. Strokovna
komisija ocenjuje, ali je način evalvacije ustrezen za vrednotenje predvidenih metod dela in ali te vodijo
k zastavljenim ciljem projekta. Če npr. v evalvacijo konference ne bi vključili ocen
udeleženk/udeleženecv, to ne bi bil primeren pristop.
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