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Vprašanja v zvezi z javnim razpisom za sofinanciranje pilotnih projektov »Razvoj in preizkušanje 

storitev socialnega vključevanja invalidov« 2 

 

 

1. SSE A je opravljena ura dela le preko podjemne ali avtorske pogodbe s fizičnimi osebami. Delo 

preko študentskega dela (servisa), glede na to, da bi lahko s pridom angažirali tudi mlade, za 

izvajanje podpornih storitev, ki bi tako več neto prejeli (kot pri podjemni pogoji, birokracija za nas 

bi se zmanjšala...), torej izrecno na to ni mogoče računati?  

Menimo, da bi morali v pilotu morali preizkusiti možnost sodelovanja z izvajalci podpornih storitev 

na čim več različnih načinov, da bi potem lahko optimirali dobro prakso v zakonodajo. Tako kot je 

sedaj, so le fizične osebe lahko izvajalci podpornih storitev(SSE A - plačilo po avtorski/podjemni), 

kar zapira možnosti organiziranim oblikam, ki poenostavljajo birokracijo? 

 

V okviru dopolnitev projekta (podaljšanje roka) je bil proučen tudi vaš predlog, vendar pa ostaja metodologija 

nespremenjena.  

 

2. Prav tako ni mogoče plačilo društvu oz. drugi neprofitni organizaciji, ki bi izmenično s svojimi 

člani, zaposlenimi izvajalo podporne storitve SSE A (glede na razpoložljivost), kar bi zagotovilo, da 

bo uporabnik storitev vedno prejel, ne glede na to, ali bo dotična oseba razpoložljiva za delo ali ne? 

Fleksibilnost mreže bi se tako močno povečala in zagotovila, da uporabnik dobi vedno storitve, ko 

jih potrebuje. S tem bi bila narejena tudi ena izmed razmejitev glede na osebno asistenco. 

 

Določila razpisa dopuščajo financiranje v okviru stroškov pavšala. 

 

3. Ali mora biti izvedena storitev SSE A vedno le za enega uporabnika s strani enega izvajalca 

podporne storitve (fizične osebe), ali je lahko v isto uro izvajanja storitve SSE A hkrati vključenih 

več uporabnikov?  

 

V izvajanje določene storitve je hkrati lahko vključenih več uporabnikov (kar je odvisno od narave storitve). 

 

4. Ali se pri npr. podpori pri nakupovanju obračuna več SSE A ur, če je bilo več uporabnikov v tisti 

uri storitve,ki jo je izvajal 1 izvajalec? Ali če je 1 izvajalec podporne storitve opravil storitev 1 uro 

HKRATI za npr. 3 uporabnike, se upošteva le 1 enota SSE A? Ali so dejansko podporne storitve SV 

mišljene kot 1:1 SSE A? 

 

Podporne storitve SV niso mišljenje 1:1, kar izhaja iz Izhodišč IRSSV. Poudarjamo pa, da morajo biti storitve 

izvedene v skladu z osebnim načrtom upravičenca.  

 

5. Če je prijavitelj 1 VDC, so lahko npr. drugi VDC-ji iz regije, društva... pridruženi člani, ki pomagajo 

z aktivnostmi, uresničevanjem ciljev razpisa, gradnji mreže izvajalcev podpornih storitev v svojem 

lokalnem okolju in imajo v ta namen možnost zaračunavanja upravičenih stroškov projekta, ki gredo 

iz pavšala in mu jih plača prijavitelj - nosilec projekta skladno z izstavljenim računom? 

 

Ali se lahko tudi psihosocialne storitve npr. psihoterapija za opolnomočenje za samostojnost... 

lahko izvaja pilotno v okviru SSE A-ja za posameznega vključenega uporabnika s strani fizične 

osebe, ki je psihoterapevt-ka? 

 

V kolikor drug VDC opravi neko storitev za prijavitelja, in ima možnost za opravljanje te storitve izdajati 

račun, potem lahko izda račun prijavitelju in kar se vodi med posrednimi stroški projekta. 
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V kolikor so psihosocialne storitve opredeljene v osebnem načrtu se lahko izvajajo v okviru SSE A.  

 

6. Ali lahko v okviru SSE A poteka tudi opolnomočenje družine skupaj z uporabnikom, da mu 

"dopusti" samostojnost v življenju in ga pri tem podpre, ko so svojci še živi in zdravi (delo tudi s 

svojci in zakonitimi zastopniki)? Praksa je pogosto takšna, da imajo svojci uporabnika za "večnega 

otroka" in mu ne nalagajo odgovornosti opravljanja vsakdanjih opravil, ki bi jih nekateri tudi zmogli, 

če bi jih naučili, ne razmišljajo o tem, da bi ga vzpodbudili, ko so še živi, da se preseli v samostojno 

stanovanje in "zaživi" po svoje, s podporo. In potem ko svojec zboli, umre, uporabnik je star npr. 

50-60 let je nezmožen za samostojno življenje in "obsojen" na institucijo, saj potrebuje preveč 

podpore pri življenju. Z večjim ozaveščanjem svojcev o pomenu sprejemanja odraslosti njihovih 

otrok in njihovih potreb bi mogoče tudi preko pilota naredili korak naprej na tem področju. Ali je tudi 

to vsebina pilota, ali si napačno predstavljamo? 

 

Prav tovrstne aktivnosti so pomemben del projekta. 

 

7. Boste dopustili, da je koordinator projekta diplomirani ekonomist, ki ima izkušnje z delom na 

področju socialnega varstva in vodenju projektov? Dobro bi bilo, da pri pogojih ne piše ustrezne 

smeri iz socialnega varstva.  

 

Glede na določbe razpisa diplomirani ekonomist ne ustreza razpisnim pogojem. 

 

8. Ali lahko direktor dobi kakšen povečan obseg del ali delo preko polnega delovnega časa za delo 

na projektu? Direktor VDC Polž ima poslovodno in strokovno funkcijo združeno. Vključenih imamo 

265 uporabnikov na varstvu vodenju in zaposlitvi pod posebnimi pogoji in 47 v institucionalnem 

varstvu. Delujemo na 9 lokacijah. V zavodu že izvajamo projekte LAS. Obseg del je že zdaj tak velik, 

da si ne znam predstavljati še v rednem času vodenje tako velikega projekta. Vem pa, da bom morala 

biti veliko vpeta.  

 

Lahko izjemoma, ne pa konstantno skozi celotno trajanje projekta, in sicer v okviru posrednih stroškov. 

 


