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1.Glede na to, da je za vključene uporabnike v pilot zahtevano, da naj imajo od 4 skupin 
podpornih storitev ZSVI v večini storitve prebivanja s podporo (vsak 600 ur) nas zanima ali lahko 
za minimalno 53 uporabnikov, ki jih bomo vključili v projekt to velja. Ostale dodatnih cca 20 pa 
lahko npr. vključimo v samo 1 ali 2 ali 4 ali kombinacijo na podlagi osebnega načrta. Vrsto 
podporne storitve, ki bi jih potrebovali, ker prebivanja s podporo ne rabijo, ker imajo npr. že 
osebnega asistenta ali  pa so starejši in bivajo z domačimi ter vemo da se pri 70 ne bodo zmožni 
" osamosvojiti" s podporo kot je predvidena po ZSVI? 
 

Kazalnik učinka je določen za Kohezijski regiji Vzhodna in Zahodna Slovenija (KRVS in KRZS), in sicer 
mora biti v KRVS v projekt vključenih najmanj 53 uporabnikov, ki so jim nudene storitve socialnega 
vključevanja, pri tem, da je od nudenih storitev vsaj 600 ur letno namenjeno storitvi prebivanja s podporo. 

2.V 11. poglavju razpisa UPRAVIČENOST STROŠKOV je zapisano, da SSE A predstavlja urno 
postavko (9,60 €) dejansko opravljenega dela izvajalca storitve socialnega vključevanja, s 
katerimi prijavitelj sklene ustrezen pravni akt (podjemna pogodba, avtorska pogodba). Kdo so 
lahko neposredni izvajalci storitev socialnega vključevanja s katerimi se sklene pravni akt – 
samo fizične osebe ali so lahko to tudi s.p.-ji, študenti, društva ? 

 
Neposredni izvajalci storitev socialnega vključevanja so fizične osebe, kar v skladu z  Zakonom o 
gospodarskih  družbah vključuje tudi s.p.  
 
3. Glede na to, da je pravni akt lahko tudi avtorska pogodba, kaj je lahko v primeru izvajalca 
storitve socialnega vključevanja opredeljeno kot avtorsko delo, če je v Zakonu o avtorskih in 
sorodnih pravicah RS  kot vsebina avtorske pogodbe avtorsko delo s področja književnosti, 
znanosti in umetnosti ? 
 
Kot zapisano v odgovoru zgoraj, so izvajalci storitev socialnega vključevanja fizične osebe, s katerimi 
prijavitelj sklene ustrezen pravni akt (podjemna pogodba, avtorska pogodba). Katera pogodba je 
podlaga za sklepanje pogodbe je odvisno od vrste storitev. Avtorska pogodba se sklepa samo v primeru, 
da gre za avtorsko delo kot so izdelava strokovnih podlag, analiz, poročil, razvojno-raziskovalno delo 
ipd. 


