
Vprašanja v  zvezi  z javnim razpisom za sofinanciranje pilotnih projektov »Razvoj in preizkušanje 
storitev socialnega vključevanja invalidov« 

 
1. Ali je v pilot lahko vključen uporabnik, ki še biva s svojci? 
 
V pilot je lahko vključen uporabnik, ki še biva s svojci, vendar pa velja poudariti, da je cilj storitev socialnega 
vključevanja prav opolnomočenje uporabnikov za čim bolj samostojno življenje. 
 
2. Višina SSE A znaša 9,60 EUR. Piše, da je metodologija izračuna ure v prilogi. V kateri prilogi je 

metodologija za 9,60 EUR? 
 
Z vidika prijaviteljev je pomembno, da pri pripravi projekta upoštevajo višino SSE A.   
 
3. Piše, da je z izvajalci storitev socialnega vključevanja možna podjemna, avtorska. Ali je možna 

tudi pogodba z s.p.jem ali kakšnim drugim pravnim subjektom ali le s posameznimi fizičnimi 
osebami?  

 
Iz narave podjemnih in avtorskih pogodb izhaja, da se tovrstne pogodbe sklepajo s posameznimi fizičnimi 
osebami. 
    
4. Ali se za izvajalce storitev socialnega vključevanja lahko preko podjemne oz. avtorske vključi 

tudi zaposlene v VDC-ju?  Ali se lahko vključi svojce oz. zakonite zastopnike uporabnika? 
 
Skladno z Navodili PO MDDSZ upravičencem o izvajanju operaciji ter Navodili OU o upravičenih stroških je 
sklepanje podjemnih in avtorskih pogodb s svojimi zaposlenimi neupravičen strošek. Cilj projekta je 
opolnomočenje upravičencev za čim bolj samostojno življenje, zato je vključitev svojcev oz. zakonitih 
zastopnikov lahko le izjema in ne pravilo. 
 
5. Ali grejo stroški delavnic kuhanja, gospodinjstva narejenih s strani zunanjih izvajalcev za 

uporabnike... v okviru podpornih storitev prebivanja s podporo v 40% priznanih pavšalnih 
stroškov ali v SSE A, ker gre že za dejansko podporno storitev socialnega vključevanja?  

 
SSE A predstavlja urno postavko dejansko opravljenega dela izvajalca storitve socialnega vključevanja. Iz 
navedenega izhaja, da se iz te postavke pokrivajo izključno stroški dela, neposredno povezani z delom z 
uporabnikom. Cilj storitev socialnega vključevanja je, da se uporabnike opolnomoči za čim bolj samostojno 
življenje, kar pomeni, da se jih opolnomoči za  izvajanje določenih nalog/opravil oziroma da se jim pomaga 
pri izvajanju določenih nalog/opravil in ne, da se zagotavlja izvedbo storitev namesto njih. V kolikor so stroški 
delavnic kuhanja, gospodinjstva povezani z neposrednim delom z uporabnikom, se jih lahko uvrsti v pavšal. 
 
6. Glede na roke podpisa pogodbe, proračuna 2019 ne upoštevamo v finančni konstrukciji 

projekta? 
 
V Obrazec št. 3 Finančni načrt v preglednico I vnesete po letih plačane stroške, zato leta 2019 ne 
upoštevate.   
 
7. Ali bomo v informacijski sistem eMA direktno vnašali mi ali ministrstvo? Ali so s tem IT 

sistemom kakšni stroški, ki jih moramo upoštevati? 
 
V skladu z Navodili PO MDDSZ upravičencem zahtevke za izplačilo, ki so podlaga za izplačilo sredstev iz 
proračuna, v informacijskem sistemu eMA pripravi upravičenec sam. Zahtevek za izplačilo lahko odda le 



odgovorna oseba za podpisovanje eRačuna pri upravičencu ali druga oseba z ustreznim pooblastilom. V ta 
namen potrebuje certificirano digitalno potrdilo in urejene dostopne pravice do in OU. Z dostopom in 
uporabo informacijskega sistema eMA upravičenec nima nobenih stroškov.  

 
8. Na podlagi prebranega v razpisu sklepam, da je maksimalna dolžina "zalaganja" finančnih 

sredstev 3 mesece? Ali je možno, da bo dlje, zaradi načrtovanja naše nemotene finančne 
likvidnosti? 

 
V skladu s pravili evropske kohezijske politike in nacionalne zakonodaje s področja javnih financ se 
sofinanciranje projektov izvaja po principu povračil za nastale in plačane stroške (izdatke). Skladno z 
navedenim je z razpisom med pogoji opredeljeno, da mora biti izvajalec projekta sposoben vnaprejšnjega 
sofinanciranja projekta in da mora biti sposoben zagotavljati tehnične zmogljivosti za izvedbo projekta.  
Zaradi lažjega načrtovanja nemotene finančne likvidnosti lahko izbrani prijavitelj, v kolikor izpolnjuje 
zakonsko določene pogoje, ministrstvo zaprosi za predplačilo. Pogoji za upravičenost do izplačila 
predplačila so natančneje opredeljeni v  33. členu Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za 
leti 2018 in 2019.    
  
9. Kot pomemben del podpornih storitev prebivanja s podporo je tudi logistika do zdravnikov, 

trgovin (da uporabnik sam izbere oblačila, hrano...), dogodkov..., sploh v bolj oddaljenih krajih 
od mesta. ALi so prevozne storitve lahko tudi del storitev SSE A? Ali se lahko v ta namen iz 40% 
pavšala kupi prilagojena kombi vozila za prevoze, če uporabniki ne morejo uporabljati javnih 
prevoznih sredstev? Spremljevalec (šofer), ki pelje se obračuna po 9,6 EUR na uro, stroški 
bencina in vsa investicijska sredstva kombija pa gredo v 40% pavšala? 

 
Pri presoji upravičenosti stroškov je treba nenehno slediti cilju projekta t.j. zagotavljanje storitev socialnega 
vključevanja, ki bodo pripomogle k opolnomočenju upravičenca za čim bolj samostojno življenje in socialno 
vključevanje v družbo. 
SSE A se lahko uveljavlja zgolj za aktivnosti, neposredno povezane z delom z uporabnikom. V pavšal pa 
se lahko uvrstijo stroški zunanjih storitev (v tem primeru prevozne storitve). Nakup opreme je upravičen, v 
kolikor je amortizacijska doba krajša ali enaka dobi trajanja operacije.  
 
10. Ali gre v podporne storitve prebivanja s podporo lahko tudi pomoč pri pripravi zdravil, ki je 

dejansko zelo pogosta že sedaj za uporabnike, ki prebivajo sami doma oz. imajo ostarele svojce, 
ki tega več ne zmorejo? Ali gre tukaj za sodelovanje s patronažo? 

 
Pri presoji posameznih aktivnosti je nujno slediti potrebam uporabnika in s tem temeljnemu cilju izvajanja 
storitev socialnega vključevanja, vendar pa je pri izvajanju storitev treba paziti, da ne pride do preseganja 
kompetenc, ki jih imajo samo določeni strokovni kadri kot npr. medicinske sestre. V koliko gre samo za 
pomoč pri navajanju na rutino rednega jemanja že predpisanih zdravil, je  tako aktivnost moč razumeti kot 
aktivnost v okviru storitev socialnega vključevanja.     
 
11. Če je potrebna investicija v stanovanju za samostojnejše življenje ali v IKT opremo gre za 

investicijo, ki se v stroških projekta prikaže s celotnimi izdatki ali le preko amortizacije v teh 2 
letih projekta? 

 
Oskrba s pripomočki in prilagoditve okolja za samostojno življenje, ki je navedena v Izhodiščih IRSSV kot 
možna storitev pomeni, da gre za pomoč pri oskrbi in prilagoditvi okolja za samostojno življenje in ne 
vključuje adaptacijskih del ali nakupa opreme.        



Nakup opreme je upravičen, v kolikor je amortizacijska doba krajša ali enaka dobi trajanja operacije. 
Adaptacijska dela niso upravičen strošek javnega razpisa. Njihovo upravičenost stroška je je treba vedno 
presojati z vidika ciljev projekta. 
 
12. Ali so lahko določeni že zaposleni strokovni delavci v VDC-ju v stroških dela upoštevani s 

povečanimi obsegi dela za delo na tem projektu, ali je nujno da je ves kader na projektu zaposlen 
z osnovno pogodbo o zaposlitvi? 

 
V skladu z Mnenjem OU, ki je dostopno na https://www.eu-skladi.si/sl/dokumenti/porocila-mnenja-
tolmacenja/mnenje-ou-glede-nacrtovanja-sredstev-povecanega-obsega-dela.pdf) izhaja, da je povečan 
obseg dela praviloma časovno omejen in se financira iz omejenih virov, prvenstveno iz prihrankov iz naslova 
odsotnosti z dela oz nadomeščanja dejanskih zaposlitev oz prihrankov na projektu. Načrtovanje dodatnih 
sredstev za povečan obseg dela (poleg stroškov dela) ni ustrezno.   

 
13. Ali je lahko med pridruženimi partnerji projekta tudi Inštitut za socialno varstvo? 
 
IRSSV je lahko pridružen partner, vendar pa pridruženi partnerji niso upravičeni do izplačil iz sredstev 
projekta.  

 
14. Glede na to, da je rok za oddajo prijave zelo kratek, vsebina projekta zelo odprta in široka, 

izvedbeni čas pa prav tako kratek, nas zanima kdo in na koliko časa bomo imeli možnost rednega 
stika z ministrstvom oz. Inštitutom za socialno varstvo? Kako je predvideno to sodelovanje, 
razpoložljivost, podpora iz vaše strani?  V Zakonu je določeno da potem pripravite nabor, 
vsebino in obseg sofinanciranja posameznih storitev socialnega vključevanja in pogoje. Z 
dobrim in tesnim medsebojnim sodelovanjem bi že v času pilota lahko zadeve peljali tako, da se 
res vključi tisto, kar je bistveno in se lahko potem hitro implementira v zakonodajo. 

 
Pilotno preizkušanje storitev socialnega vključevanja je namenjena ravno temu, da v praksi preizkusimo in 
na podlagi tega opredelimo nabor, vsebino in obseg storitev socialnega vključevanja. Sodelovanje 
izvajalcev pilotnih projektov, strokovnjakov  Inštituta RS za socialno varstvo je zato nujno potrebno zaradi 
priprave nabora in vsebine posameznih storitev socialnega vključevanja ter pogojev za izvajanje 
posameznih storitev iz 10. člena zakona.   
 
15.Koliko potencialnih uporabnikov je potrebno minimalno vključiti na posameznega prijavitelja 
projekta? 
 
Prijavitelj projekta mora zagotoviti vključitev najmanj toliko uporabnikov kot je zahtevano v poglavju 4.3 
javnega razpisa (določen kazalnik učinka) vendar tako, da zagotovi regijsko »pokritost«. Prijavitelj  KRVS 
mora zagotoviti najmanj 53 uporabnikov v celotni regiji, prijavitelj  KRZS pa 47 v celotni regiji.  
 
Pri tem je treba upoštevati določila 8.3. projekta kjer je določeno, da je regija izvajanja, in s tem povezana 
upravičenost stroškov, vezana na kraj izvajanja aktivnosti projekta kot tudi izvajanja storitev socialnega 
vključevanja za uporabnike. Navedeno pomeni, da mora izbrani prijavitelj imeti sedež v regiji, v kateri se 
bodo izvajale aktivnosti projekta in tudi storitev socialnega vključevanja za uporabnike.     
 
16. V povezavi z zgornjim vprašanjem (v kolikor je mišljenih več prijaviteljev za manjše število 
vključenih uporabnikov): se lahko prijavitelj osredotoči na posamezno možno vsebino in obliko 



podpore in jo čim bolj opredeli ter preizkusi,  ali pa  je nujno, da vsak prijavitelj zastaviti celostno in 
je preizkuševalec več oblik hkrati, v največjem deležu pa v skladu z navodili  bivanja s podporo. 
 
V okviru javnega razpisa bo izbran en projekt, ki se bo izvajal na območju KRVS in en projekt, ki se bo 
izvajal na območju KRZS.   
 
Prijavitelj mora za vsakega uporabnika izdelati osebni načrt, v katerem opredeli storitve in način izvajanja 
storitev za konkretnega uporabnika. Pri tem mora prijavitelj slediti cilju projekta t.j. opolnomočenje 
posameznika za čim bolj samostojno življenje in vključevanje v skupnost, zato mora biti izvajanje storitev 
osredotočeno na bivanje s podporo.  Skupna vrednost SSE A za uporabnika na leto ne sme presegati 7.200 
EUR t.j. 750 ur, od katerih mora biti 600 ur letno namenjenih storitvi prebivanja s podporo.  

 
17. Lahko uporabnik (skupina uporabnikov) preizkuša obliko bivanja s podporo (in druge oblike 
podpornih storitev) v času trajanja projekta, in ostane med projektom formalno vključen v 
institucionalno varstvo ;  ob zaključku projekta pa se oceni Individualni načrt in skupaj z zakonitimi 
zastopniki opredeli, ali se bo uporabnik izključil in živel v teh oblikah, oziroma bo nadaljeval v 
institucionalni obliki ? 
 
Zakon o socialnem vključevanju invalidov v 10. členu določa, da imajo invalidi, ki so vključeni v 
socialnovarstvene storitve pravico samo do storitev socialnega vključevanja, ki se ne izvajajo v času 
izvajanja socialnovarstvenih storitev, v katere so vključeni. Za invalide, ki so vključeni v oblike vodenja, 
varstva in zaposlitve pod posebnimi pogoji je zato določeno, da se morajo storitve socialnega vključevanja 
izvajati izven časa, ko so vključeni v dejavnost vodenja, varstva in zaposlitve pod posebnimi pogoji. Ob tem 
velja poudariti, da je pri pripravi osebnega načrta potrebno slediti cilju storitev socialnega vključevanja t.j. 
opolnomočenju posameznika za čim bolj samostojno življenje tudi po zaključku projekta. 
 
18. Bivanje s podporo: lahko razumemo kot podporo za izključitve posameznikov iz institucionalnih 
oblik varstva in  uspešno bivanje v skupnosti. Lahko pa tudi kot  podporo družini za čim daljše 
ohranjanje že obstoječih dnevnih vključitev.  Kje je večji poudarek? 
 
Ključni cilj projekta je razviti storitve socialnega vključevanja, ki bodo prispevale k opolnomočenju oseb iz 
ciljne skupine za samostojno življenje in uspešnejše vključevanje v skupnost. To pomeni, da je storitev 
bivanje s podporo namenjena vsem tistim, ki bi radi živeli samostojno izven družine, ali pa da s pomočjo 
storitev socialnega vključevanja lahko ostanejo v domačem okolju tudi, ko staršev več nimajo. Storitev 
bivanje s podporo je namenjena opolnomočenju posameznikov zato, da bi se lahko čim bolj samostojno 
vključevali v skupnost tudi v primeru, ko bivajo doma. Pri načrtovanju in izvajanju storitev socialnega 
vključevanja je treba upoštevati Izhodišča Instituta RS za socialno varstvo, ki so del razpisne dokumentacije.    
 
 


