
 

 

Javni razpis za financiranje psihosocialnih programov z naslovom: Podpora družinam v tveganih in/ali visoko konfliktnih situacijah  

od septembra 2021 do septembra 2022 

 

VPRAŠANJA IN ODGOVORI v zvezi z Javnim razpisom za financiranje psihosocialnih programov z naslovom: Podpora družinam v tveganih in/ali visoko 

konfliktnih situacijah od septembra 2021 do septembra 2022 (v nadaljnjem besedilu: JR)  

Zap. 
št. 

Datum prejetja 
vprašanja, št. 
zadeve 

Organizacija/oseba, 
ki je vprašanje 
postavila  

Vprašanje Odgovor 

1 

13. 7. 2021 
št. 129-78/2021-1 

Center za socialno 
delo Severna 
Primorska 

Ali se na razpis lahko prijavi tudi Center za 
socialno delo kot javni zavod? 

NE - Namen Javnega razpisa je v sodelovanju s 
centri za socialno delo izvedba programov v 
obliki delavnic v podporo družinam v tveganih 
in/ali visoko konfliktnih situacijah, katerega cilj je 
podpora centrom za socialno delo pri delu z 
družinami v tveganih in/ali visoko konfliktnih 
situacijah oziroma reševanje problematike družin 
v tveganih in/ali visoko konfliktnih situacijah. Prav 
tako JR v točki VI/A jasno navaja, da mora biti 
prijatelj pravna oseba (društvo, zavod ali 
socialno podjetje), ki premoženja, dobička in 
presežkov prihodkov nad odhodki ne deli, 
temveč jih vlaga v razvoj dejavnosti.  
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15. 7. 2021 
št. 129-78/2021-4 

Center za socialno 
delo Pomurje 

Zanima nas ali bodo lahko Centri za socialno delo 
tudi prijavitelji.  
 
V primeru, če ne ali bodo lahko strokovni delavci 
sodelujoči pri izvajanju delavnic? 

Glej odgovor pod zaporedno št. 1. 
 
 
Izvajalci programov v obliki delavnic morajo imeti 
izobrazbo ter znanja in izkušnje s področja JR, in 
sicer:  
- zaključena VII. stopnja izobrazbe (univerzitetni  
  program oz. magisterij stroke (2. bol. st.));  
- po pridobljeni VII. st. izobrazbe opravljeno eno  



  dodatno izpopolnjevanje s področja vsebine  
  prijavljenega programa v obliki delavnic, v  
  obsegu najmanj 100 ur;  
- tri  leta delovnih izkušenj po zgoraj navedenem  
 dodatnem izpopolnjevanju na področju dela z  
 otroki, mladostniki oziroma družinami.  
 Posamezni program v obliki delavnic lahko  
 izvajajo največ trije izvajalci. Ministrstvo bo  
 izbranim prijaviteljem dodelilo sredstva za  
 stroške dela izvajalcev programov v obliki  
 delavnic in materialne stroške 
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16. 7. 2021 
št. 129-78/2021-5 

Center za socialno 
delo Pomurje 

Na CSD izvajamo preventivni program Krepitev 
družin, ki temelji na treningu veščin v družinah. 
Program, izven delovnega časa, vodijo strokovni 
delavci CSD, ki so bili tudi usposobljeni za izvajanje 
tega programa in sicer na izobraževanju, ki je 
obsegalo 15 ur. V primeru, če se bodo CSD lahko 
prijavili na razpis, nas zanima; na kakšni podlagi bi 
lahko bili strokovni delavci plačani in sicer ali iz 
povečanega obsega dela, podjemne pogodbe, 
nadurno delo? Ker imajo sodelujoči strokovni 
delavci opravljeno izobraževanje v obsegu 15 ur, ali 
bi prišla v poštev tudi druga primerljiva 
izobraževanja s področja družin ali seminarjev, 
katerih so se udeležili, glede na to, da bi naj imeli 
100 urni obseg?  
 
Kakšna dokazila bi se naj priložila v zvezi z že 
izvajanjem preventivnih programov na CSD in ali bi 
bilo dovolj priložiti iz poslovnega poročila kot 
dokazilo za leto 2019-2020? 

Glej odgovor pod zaporedno št. 1 in 2.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
JR v točki VI/B navaja, da mora prijavitelj 
programa v obliki delavnic priložiti dokazila o že 
izvedenih primerljivih programih v obdobju od 
januarja 2015 do junija 2021. Iz dokazil mora biti 
razvidno obdobje, naslov in izvajalec izvedbe 
programa. 
 

 
 
 
 

20. 7. 2021 
št. 129-78/2021-6 

Mestna ZPM 
Ljubljana 

V razpisu piše, da se lahko prijavimo z največ tremi 
programi, ki morajo biti vsebinsko enaki, potem pa 
v prijavnem obrazcu, pod točko 1.2., tabela 2. je 
prostor, kjer se opisuje Program 1, program 2, 

V prijavnem obrazcu je na navedeno, da 
prijavitelj lahko v enem proračunskem letu prijavi 
največ tri programe v obliki delavnic, pri čemer 
so vsi programi vsebinsko enaki in ovrednoteni z 
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program 3… Ali to pomeni, da se potem ta en 
vsebinsko pripravljen program le kopira ali kaj?  
 
 
 
 
 
 
 
Ali to pomeni, da če prijavimo tri programe, enega 
izvajamo npr. v Ljubljani, enega v Grosuplju in 
enega npr. v Logatcu, so pa vsebinsko enaki (npr. 8 
posameznih različnih delavnic na program)… 
 
V razpisni dokumentaciji nikjer ni ovrednoteno delo 
izvajalcev – ali to pomeni, da ceno za uro izvedbe 
določimo sami, ali pa se držimo cenovnega 
ovrednotenja po zakonu (glede na izobrazbo)? 

enako višino sredstev. Prijavitelj vsebinsko 
predstavi en program v obliki delavnic. Prijavitelj 
programa v obliki delavnic lahko za vsako 
posamično proračunsko leto posebej prijavi 
največ tri programe v obliki delavnic, pri čemer 
so vsi programi v obliki delavnic vsebinsko enaki 
in ovrednoteni z enako višino sredstev.  
 
 
JR ne navaja, da mora prijavitelj vse programe v 
obliki delavnic izvesti na isti lokaciji, navaja pa, 
da mora zagotoviti prostor za njihovo izvedbo. 
 
 
JR navaja, da bo Ministrstvo izbranim 
prijaviteljem dodelilo sredstva za stroške dela 
izvajalcev programov v obliki delavnic in 
materialne stroške. Prijavitelj lahko zaprosi za 
financiranje enega programa v obliki delavnic, v 
višini največ 5.000,00 EUR. Prijavitelj v okviru 
dodeljenih sredstev lahko do 20% prejetih 
sredstev nameni za porabo plačila materialnih 
stroškov. Sredstva za stroške dela izvajalcev 
programov v obliki delavnic in materialne stroške 
prijavitelj določi sam v okviru zgoraj navedenih 
zahtev iz JR. 
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23. 7. 2021 
št. 129-78/2021-9 

Zavod Nora, Center 
pomoči pri 
prekomerni rabi 
interneta 

So lahko v isti skupini osebe, ki so vodene na 
različnih Centrih za socialno delo?  
 
Kakšen je razlog, da razpisanih programov ne 
morejo izvajati strokovni delavci, ki izpolnjujejo 
pogoje po 69. členu Zakona o socialnem varstvu, a 
nimajo VII. stopnje izobrazbe, temveč prejšnjo 
visokošolsko izobrazbo, ki je z uvedbo bolonjskega 
sistema iz VII. stopnje prešla na VI/2 stopnjo 
izobrazbe? 
 
 

JR ne opredeljuje, da morajo v skupini biti 
uporabniki, vodeni le v okviru istega CSD. 
 
JR je objavljen na podlagi 219. člena Pravilnika 
o postopkih za izvrševanje proračuna Republike 
Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 
– ZIPRS1011, 3/13 in 81/16), Družinskega 
zakonika (Uradni list RS, št. 15/17, 21/18 –
ZNOrg, 22/19 in 67/19 –ZMatR-C in 200/20-
ZOOMTVI) in Resolucije o družinski politiki 
2018–2028 »Vsem družinam prijazna družba« 
(Uradni list RS, št. 15/18). Naročnik v okviru JR 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-0729
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-0887
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2019-01-0917
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2019-01-2936
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-0655


 
 
 
Kakšen je razlog, da razpisane programe lahko 
izvajajo le izvajalci, ki so poleg ostalih pogojev 
opravili še dodatno izpopolnjevanje s področja 
vsebine prijavljenega programa v obsegu najmanj 
100 ur, ne pa na primer osebe, ki niso opravile 
tovrstnega izpopolnjevanja, a že več kot na primer 
5 ali več let opravljajo delo na razpisanem področju? 
 
Je v tabeli 4 v ''Obrazec-2_Prijava-na-razpis.docx'' 
mišljeno, da se zapiše samo en cilj, samo en 
kvantitativni in samo en kvalitativni kazalnik? 
 
 
V dokumentu ''JR-programi-v-obliki-delavnic-
2021_objava-UL.pdf'' je v poglavju VIII. Način 
financiranja zapisano: "Prijavitelj programa v obliki 
delavnic lahko za vsako posamično proračunsko 
leto posebej prijavi največ tri programe v obliki 
delavnic, pri čemer so vsi programi v obliki delavnic 
vsebinsko enaki in ovrednoteni z enako višino 
sredstev.", kar pomeni skupno največ 6 programov 
v dveh proračunskih letih. Nadalje je v istem 
dokumentu pri poglavju IX. Merila za izbor v točki 
Kriterij pod točko 2: Število že izvedenih programov 
s strani prijavitelja, primerljivih z vsebino iz točke IV 
Javnega razpisa zapisano, da največ, 20 točk 
prejmejo prijavitelji, ki so prijavili 8-9 programov. 
Kako lahko prijavitelj pri tem kriteriju doseže 20 točk, 
če je možno prijaviti največ 6 programov v dveh 
proračunskih letih? 
 

postavi pogoje skladno z zakonodajo in 
vsebinskimi potrebami področja, ki ga razpisuje. 
 
 
Glej odgovor zgoraj. 

 

 

 

 
V Tabelo 4: Cilj/kazalniki prijavitelj navede en cilj, 
ki mu bo sledil, en kvantitativni kazalnik in en 
kvalitativni kazalnik, ki ga bo meril za dosego 
cilja. 
 
Kriterij pod točko 2: Število že izvedenih 
programov s strani prijavitelja, primerljivih z 
vsebino iz točke IV Javnega razpisa je vezan na 
reference prijavitelja, skladno s četrto alinejo 
prvega odstavka točke VI/B Javnega razpisa.  
 
 

  

 

 
 

 
 
 

 
 

26. 7. 2021 
št. 129-78/2021-10 

Zavod Od blizu  Če organizacija prijavi en program delavnic na 
razpis ali to pomeni izvedbo 8 delavnic ali 16 
delavnic (8 delavnic v 2021 in 8 delavnic v 2022)? 
 
 

Skladno z JR mora en programa v obliki delavnic 
obsegati: 
- najmanj 8 delavnic; 
- ena delavnica mora trajati najmanj tri  
   pedagoške ure, 
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Ali organizacija  zaprosi za finančna sredstva do 
5.000 eur za izvedbo 8 ali 16 delavnic? 
 
 
 
 
 
V rubriki 1.3  Obrazca prijave na razpis  - 
Cilji/kazalniki ali zapišemo en cilj in en kvantitativni 
kazalnik in en kvalitativni kazalnik?  
 

- vključeni morajo biti najmanj štirje uporabniki. 
 

Prijavitelj v proračunskem letu lahko prijavi 

največ tri programe v obliki delavnic. Prijavitelj 

lahko zaprosi za financiranje enega programa v 

obliki delavnic, katerega vrednost ne presega 

5.000,00 EUR. 

 
Glej 4. odgovor pod zaporedno št. 5. 
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27. 7. 2021 
št. 129-78/2021-11 

Družinski center Mir Ali razumemo prav, da otrok in mladostnikov ne 
moremo vključevati? 
 
Ali morajo biti izvajalci programa v delovnem 
razmerju s prijaviteljem, ali je možno tudi delo po 
pogodbi? 
 

 

Če prijavimo tri programe ali to pomeni, da je treba 
tudi v letu 2021 izvesti tri programe, pomeni 24 
delavnic do 20. novembra (1 program 8 delavnic)? 
  
 

 

 

Kako dolgo traja en program? Za starše so npr. tri 
pedagoške ure tedensko skoraj neizvedljive, sploh, 
če to traja osem tednov. 
 

JR navaja ciljno skupino, to do starši in druge 
osebe, ki izvajajo neposredno skrb za otroke. 
 
JR navaja, da bo ministrstvo izbranim 
prijaviteljem dodelilo sredstva za stroške dela in 
materialne stroške.  Način plačila stroškov dela 
izvajalcem programov v obliki delavnic prijavitelj 
določi sam. 
 
 
Prijavitelj programa v obliki delavnic lahko za 
vsako posamično proračunsko leto posebej 
prijavi največ tri programe v obliki delavnic, pri 
čemer so vsi programi v obliki delavnic vsebinsko 
enaki in ovrednoteni z enako višino sredstev. 
Izvajalec mora v koledarskem letu 2021 in 2022 
letno izvesti enako število prijavljenih programov 
v obliki delavnic. 
 
 
Ena delavnica mora trajati najmanj tri pedagoške 
ure. 
 
 



Morajo biti uporabniki kontinuirano vključeni ali se 
lahko v enem programu, torej npr. osem delavnic, 
zvrsti več različnih staršev? 
 
Ali, glede na razpredelnico (Tabela 2: Časovnica 
izvedbe programa v obliki delavnic v letu 2021) trije 
programi potekajo vzporedno?  
 
Ali na najnižjo ponujeno ceno vpliva število delavnic 
ali kaj drugega? Najvišja cena ene delavnice bi bila 
potem 5000 EUR deljeno z 8, torej 625 EUR? Ali to 
pomeni, da bo ceno določal nekdo, ki bo prijavil 
veliko izvedb delavnic, kar pa avtomatsko žal 
pomeni tudi nižjo kvaliteto dela?  
 

Uporabnik mora biti kontinuirano vključen v 
program v celoti, to pomeni, da se morajo 
udeležiti vseh osem delavnic. 
 
Časovnico, vsebino, način in izvedbo programov 
v obliki delavnic prijavitelj v prijavi opredeli sam. 
 
 
Ceno za izvedbo enega programa v obliki 
delavnic prijavitelj določi sam, pri čemer mora 
upoštevati kriterij iz JR, in sicer en program v 
obliki delavnic mora vključevati najmanj osem 
delavnic.  
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28. 7. 2021 
št. 129-78/2021-12 

Janez Sečnik Ali se za izkušnje upošteva opravljeno delo s 
prostovoljsko pogodbo? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ali se upošteva za izkušnje strokovno delo s 
področja šolstva? 

Delovne izkušnje se štejejo od pridobljene 
zahtevane izobrazbe in po opravljenem enem 
dodatnem izpopolnjevanju s področja vsebine 
prijavljenega programa. V primeru delovnih 
izkušenj pridobljenih na podlagi rednega 
delovnega razmerja (v nadaljnjem besedilu: A) 
se šteje obdobje enega leta za eno leto. V 
primeru izkušenj pridobljenih na podlagi dela po 
avtorski ali podjemni pogodbi (v nadaljnjem 
besedilu: B) se izkušnje štejejo v opravljenih 
urah, in sicer se za eno leto delovnih izkušenj 
šteje 1044 ur. Prijavitelj izkazuje delovne 
izkušnje s potrdili, iz katerih je jasno razviden 
dan, mesec, leto delovnih izkušenj pridobljenih 
na podlagi A oziroma število opravljenih ur na 
podlagi B. Izkušnje pridobljene v okviru 
prostovoljskega dela se upoštevajo skladno z 
zahtevami iz JR in Zakona o prostovoljstvu 
(Uradni list RS, št. 10/11, 16/11 – popr. in 82/15)  
 
Iz potrdil o delovnih izkušenj mora biti jasno 
razvidno, da je izvajalec opravljal dela z otroki, 
mladostniki oziroma družinami. 
 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2011-01-0374
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2011-21-0688
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-3259
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28. 7. 2021 
št. 129-78/2021-13 

Društvo Vzgon Zanima me ali lahko izvajalec delavnic (strokovni 
delavec) prejme izplačilo za delo (izvedbo delavnic) 
preko s.p. ali je možno samo izplačilo preko 
avtorske oz. podjemne pogodbe, če v društvu ne 
gre za redno zaposlitev? 
 

Glej drugi odgovor pod zaporedno št. 7. 
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30. 7. 2021 
št. 129-78/2021-16 

Prelomi 
 
 
 
 

Nikjer ne piše v razpisu, da mora biti v obeh letih isto 
število izvedb programa. Pise le, da mora biti 
izvedeno isto število prijavljenih programov. Ta je pa 
tako ali tako isti, saj se lahko prijavi le en program. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kako se potem obravnava prijava oz. ocenjuje, če 
smo za leto 2021 navedli eno izvedbo in za leto 
2022 tri izvedbe istega programa? 

 
 
 
 
 
 
Ali jo je glede na vaša pojasnila treba sedaj popraviti 
do roka za prijavo?  
 

JR v prvem stavku točke IV. navaja, da mora 
izvajalec (ker gre za vsebinsko opredelitev JR v 
celoti je izvajalec = prijavitelj) v koledarskem letu 
2021 in 2022 letno izvesti enako število 
prijavljenih programov v obliki delavnic. To 
pomeni, če npr. prijavitelj v letu 2021 prijavi en 
program v obliki delavnic, v letu 2022 prijaviti tudi 
en program. Prijavitelj lahko v enem 
proračunskem letu prijavi največ tri programe v 
obliki delavnic, pri čemer so vsi programi 
vsebinsko enaki in ovrednoteni z enako višino 
sredstev. Prijavitelj vsebinsko predstavi en 
program v obliki delavnic. 

 
Prva alineja točke VI/A (splošni pogoji) navaja, 
da mora prijavitelj, ki kandidira na JR izpolnjevati 
vse navedene pogoje, med katerimi je tudi pogoj, 
da prijavi program na način, kot je opredeljeno v 
točki IV. JR. V primeru, da komisija ugotovi, da 
priloženi obrazci, priloge in izjave vsebinsko ne 
izpolnjujejo zahtev, določenih v JR, se prijava 
zavrne in ni predmet ocenjevanja na podlagi 
meril za izbor. 

 
JR navaja, da oddaja prijave pomeni, da se 
prijavitelj strinja s pogoji JR in z merili za 
ocenjevanje ter da je seznanjen z vprašanji in 
odgovori, na katera je ministrstvo odgovorilo in 
odgovore javno objavilo v obdobju 27. 7. 2021 do 
4. 8. 2021. Prijavitelj lahko do izteka roka za 
oddajo prijav, ki je  najkasneje do 9. 8. 2021 vloži 
dopolnitev prijave. 
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30. 7. 2021 
št. 129-78/2021-17 

Racio d.o.o. 
 
 
 
 

Ali moramo pridobiti potrdilo o sodelovanju samo s 
krovnim CSD-jem ali tudi z vsako posamezno enoto 
CSD-ja? 
 
Ali se v program lahko vključi oseba, ki ni napotena 
preko CSD (npr. priporočilo druge institucije ali 
drugega uporabnika)? 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kaj natančno/konkretno je mišljeno kot poslovna 
skrivnost? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ali je predviden skupni formalni dogovor (in/ali 
druga spremna dokumentacija) o sodelovanju med 
CSD, uporabniki in izvajalcem programa? 
 

Dogovor o medsebojnem sodelovanju je vezan 
na center za socialno delo. 
 
 
Namen Javnega razpisa je v sodelovanju s centri 
za socialno delo izvedba programov v obliki 
delavnic v podporo družinam v tveganih in/ali 
visoko konfliktnih situacijah. Cilj Javnega razpisa 
je podpora centrom za socialno delo pri delu z 
družinami v tveganih in/ali visoko konfliktnih 
situacijah oziroma reševanje problematike družin 
v tveganih in/ali visoko konfliktnih situacijah. 
Prednost pri obravnavi bodo imeli uporabniki 
napoteni s strani centrov za socialno delo. 
 
39. člen  Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-
1-NPB14) navaja: (1) Za poslovno skrivnost se 
štejejo podatki, za katere tako določi družba s 
pisnim sklepom. S tem sklepom morajo biti 
seznanjeni družbeniki, delavci, člani organov 
družbe in druge osebe, ki morajo varovati 
poslovno skrivnost.(2) Ne glede na to ali so 
določeni s sklepi iz prejšnjega odstavka, se za 
poslovno skrivnost štejejo tudi podatki, za katere 
je očitno, da bi nastala občutna škoda, če bi 
zanje izvedela nepooblaščena oseba. 
Družbeniki, delavci, člani organov družbe in 
druge osebe so odgovorni za izdajo poslovne 
skrivnosti, če so vedeli ali bi morali vedeti za tako 
naravo podatkov.(3) Za poslovno skrivnost se ne 
morejo določiti podatki, ki so po zakonu javni ali 
podatki o kršitvi zakona ali dobrih poslovnih 
običajev. 
 
Izbrani prijavitelji bodo morali programe v obliki 
delavnic izvesti v obsegu, kot je določen v prijavi, 
voditi evidenco in dokumentacijo o delu z 
uporabniki in programih v obliki delavnic, v 
Vsebinskem in finančnem poročilu, predstaviti 



potek izvedbe programov v obliki delavnic, 
prikazati podatke o izvajalcih, obsegu 
opravljenega dela, porabljenih skupnih stroških 
in namenske porabe sredstev. Vsa poročila bodo 
izbrani prijavitelji morali oddati na predpisanih 
obrazcih. 
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31. 7. 2021 
št. 129-78/2021-18 

Zavod Stella,Beltinci Če ima izvajalec programov v obliki delavnic 

naslednjo izobrazbo: 1. VII. stopnjo izobrazbe 

pedagoške smeri (univerzitetni program) ter 2. VII. 

stopnjo - magisterij 2. bolonjska stopnja Zakonski in 

družinski študiji (v okviru katerega je pridobil 

dodatna izpopolnjevanja in znanja s področja 

vsebine prijavljenega programa v obliki delavnic). 

Ali se lahko magisterij šteje pod dodatno 

izpopolnjevanje, glede na to, da se za izvajalčevo 

zaključeno VII. stopnjo upošteva univerzitetna 

izobrazba pedagoške smeri? 

 

V primeru, ki ga navajate se za zaključeno VII. 

stopnjo izobrazbe (univerzitetni program oz. 

magisterij stroke (2. bol. st.)) šteje zaključena VII. 

st. pedagoške smeri (univerzitetni program), kot 

eno dodatno izpopolnjevanje s področja vsebine 

prijavljenega programa v obliki delavnic, v 

obsegu najmanj 100 ur pa se šteje magisterij 2. 

bolonjska stopnja Zakonski in družinski študiji, ki 

je opravljen po pridobljeni VII. stopnji izobrazbe. 

Potrdilu o opravljenem enem dodatnem 

izpopolnjevanju s področja vsebine prijavljenega 

programa v obliki delavnic mora biti v primeru, da 

iz potrdila ni razvidnega števila opravljenih ur 

priložena priloga, iz katere je razvidno, da je 

celotno izobraževanje obsegalo najmanj 100 ur. 
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31. 7. 2021 
št. 129-78/2021-19 

Zavod Stella,Beltinci V razpisu je navedeno: En program v obliki delavnic 
mora vključevati naslednje vsebine: podpora  
staršem  pri  iskanju  rešitev  razbremenjevanja  
otroka  v  procesu  separacije  /  razveze staršev; 
krepitev starševskih kompetenc v družinah z velikim 
tveganjem; reševanje izzivov skupnega varstva in 
vzgoje otrok 
Pod prvo alinejo razumem, da gre za starše, ki se 
ločujejo oz. so v postopku razveze; pod drugo in 
tretjo pa starše, ki niso ločeni. Ali prav razumem? 
Kako potem narediti program za oboje? 
 

Prijavitelj vsebinsko oziroma izvedbeno 
opredelitev programa v obliki delavnic, skladno z 
zahtevami iz JR pripravi sam. 
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2. 8. 2021 
št. 129-78/2021-20 

Nina Stegmüller Če bo vloga oddana priporočeno po pošti v petek, 
6. 8. 2021 bo upoštevana kot pravočasna? 
 

Kot pravočasne bodo upoštevane prijave, ki so 
oddane zadnji dan roka za oddajo v vložišču 
Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve in 
enake možnosti, Štukljeva cesta 44, 1000 
Ljubljana do 9. 8. 2021 do 15.00 ure ali ki so 
zadnji dan roka oddane na pošto kot 
priporočena pošiljka. 
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2. 8. 2021 
št. 129-78/2021-21 

Nina Stegmüller Ali se kot dodatno izobraževanje šteje supervizirana 
praksa pod mentorstvom v obsegu 1500 ur na 
področju predmetnega razpisa? 

 
 

Praksa je oblika pridobivanja praktičnih 
spretnosti in znanj v delovnem procesu in se ne 
more enačiti z zahtevo JR, da morajo izvajalci 
programov v obliki delavnic imeti po pridobljeni 
VII. st. izobrazbe opravljeno eno dodatno 
izpopolnjevanje s področja vsebine prijavljenega 
programa v obliki delavnic, v obsegu najmanj 
100 ur. 
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3. 8. 2021 
št. 129-78/2021-22 

Društvo Eksena Ali je na USB ključku celotna vsebina shranjena v 
skenirani obliki ali v DOC obliki? 
 
 
 
Če pošljemo po priporočeni pošti 9.8 ob 17.00 uri, 
ali je še veljavno kot pravočasno oddana prijava? 
 
 
Naše društvo je registrirano za poddejavnost SKD 
85.59. Zanima nas, ali ustrezamo pogojem ali bi bilo 
potrebno, da bi bili registrirani z to dejavnostjo kot 
glavna dejavnost? 
 
 
 
Kaj to pomeni, da lahko 1 program izvajajo 3 
izvajalci? Ali je tu mišljeno sočasno ali da vsak 
izvajalec izvede npr. od treh ur, ki so potrebne za 
izvedbo ene delavnice, 1 uro od treh ali je mišljeno, 
da vsi trije izvajalci izvajajo sočasno 1 delavnico (vsi 
trije izvajajo 1 delavnico 3 ure)? 

JR navaja, da mora biti podpis odgovornih oseb 
povsod, kjer je to predvideno. Prijava, ki je v 
celoti shranjena na USB ključek mora biti v celoti 
enaka fizični obliki prijave.  
 
Zadnji dan roka za oddajo po pošti kot 
priporočena pošiljka pomeni 9. 8. 2021 do 23.59 
ure. 
 
Iz Priloge 2: Izpis iz Ajpesa mora biti razvidno, da 
je prijavitelj pravna oseba, ki je na dan prijave 
registrirana za opravljanje vsaj ene izmed 
dejavnosti, navedenih v tretji alineji točke VI/A 
JR. Dejavnost registrirana pod SKD 85.59 je ena 
izmed njih. 
 
Posamezni program v obliki delavnic lahko 
izvajajo največ trije izvajalci. Način izvedbe 
programa prijavitelj pripravi in predstavi sam. 
 
 
 



 
Ali reference (priloga 7) zajemajo sledeče 
programe, ki smo jih izvajali: Program namenjen 
izboljšanju medsebojnih odnosov in zmanjševanju 
čustvenih stisk otrok, mladostnikov, mladostnic 
oziroma njihovih družin. Program je namenjen 
otrokom, mladostnikom in staršem ter ga izvajamo 
v obliki delavnic z vnaprej pripravljenimi vsebinami. 
Program je bil financiran s strani MDDSZ v okviru 
razpisa od 2018 do 2020. Program Družinski center 
– izvedba delavnic z podobno vsebino, kot je v tem 
razpisu. Trajanje programa: 1-31.3.2021. Ta 
program so izvajale strokovne osebe, ki so bile 
zaposlene pri nam. Program delavnice za starše in 
otroke. Ta program izvajajo strokovne osebe 
(prostovoljke) vsako leto od l. 2015 dalje. 
 
Kaj je potrebno navesti v dokazilu za reference ter 
ali to izjavo/dokazilo podpiše pri nam odgovorna 
oseba, tj. predsednica društva? 
 
V proračunskem letu 2021 bi prijavili 2 programa ter 
v letu 2022 tudi 2. Zanima nas, ali je potrebno, da 
so vsi 4-je programi vsebinsko enaki? Ali lahko v 
letu 2021 prijavimo 1 program in v letu 2022 3 
programe? 
 
 
Ali lahko v sklopu enega programa izvedemo več 
kot 8 delavnic po 3 pedagoške ure? Npr. 10 
delavnic? 
 
 
Pri točki 1.2, tabela 1 (prijavni obrazec) nas zanima, 
na kaj se nanaša izraz št. vseh opr. ur v okviru 
enega programa? Ali se to nanaša izključno na 
izvedbo (npr. 8 delavnic po 3 ure = 24 ur) ali se to 
nanaša tudi na priprave in evalvacijo ter ostale ure 

 
Kot referenca prijavitelja se štejejo že izvedeni 
programi v obliki delavnic v obdobju od januarja 
2015 do junija 2021 primerljivi z navedbami iz  
točke IV. JR.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Iz Priloge 7 mora biti razvidno obdobje, naslov in 
izvajalec izvedbe programa. 
 
 
Glej prvi odgovor pod zaporedno št. 10. 
 
 
 
 
 
 
En program v obliki delavnic mora vključevati 
najmanj osem delavnic. V primeru, da prijavitelj 
predvidi več delavnic se šteje, da je prijava 
skladna z zahtevo iz JR. 
 
Število vseh opravljenih ur v okviru enega 
programa v obliki delavnic je vezano na izvedbo 
programov v obliki delavnic. Priprave in 
evalvacije se v to ne štejejo.  
 
 



(npr. za izvedbo 1 programa ocenjujemo, da bo 
potrebnih 120 ur)? 
 
Kaj je potrebno navesti v tabeli 2: vsebino ali tudi 
koliko delavnic se bo izvedlo v določenem mesecu, 
npr. v septembru bi izvedli 20 in 25.9 2 delavnici – 
ali tu zapišemo datum in uro izvedbe ali kaj 
drugega? 
 
Pri obrazcu 2, točka 1.2, tabela 2 je potrebno 
zapisati št. ur programa. Prosili bi za informacijo ali 
se zapišejo pedagoške ure (45 minut, npr. 8 
delavnic je 24 ur) ali se zapišejo polne ure (60 minut, 
npr. 8 delavnic je 18 ur). 
 
Ali se lahko hkrati izvajata 2 delavnici s strani 2 
različnih oseb? 
 
Ali se lahko v okviru enega programa izvedejo 4 
delavnice za starše in 4 delavnice za otroke in 
mladostnike? 
 
 
 
 
 
 
Ciljna skupina razpisa so tudi druge osebe, ki 
izvajajo neposredno skrb za otroke. Ali so mišljene 
kot druge osebe stari starši, skrbniki, učitelji? 
 
 
Zanima nas ali pri točki 1.4,  Tabela 5, pod aktivnosti 
zapišemo naslov delavnice ali  zapišemo tematiko 
posameznih delavnic; izobraževanja, primeri iz 
prakse, svetovanja (npr. svetovanje za starše), ...  
 
 

 
 
 
V Tabelo 2: Časovnica izvedbe programa v obliki 
delavnic v letu 2021 prijavitelj navede datume 
izvedbe programov v obliki delavnic, skladno s 
pripravljeno tabelo. 
 
 
Tabela 2 je vezana na časovnico izvedbe 
programa v obliki delavnic v letu 2021, glej 
predhodni odgovor. 
 
 
 
Glej šesti odgovor pod zaporedno št. 7. 
 

JR navaja, da mora en program v obliki delavnic 
vključevati naslednje vsebine: podpora staršem 
pri iskanju rešitev razbremenjevanja otroka v 
procesu separacije / razveze staršev; krepitev 
starševskih kompetenc v družinah z velikim 
tveganjem; reševanje izzivov skupnega varstva 
in vzgoje otrok. Ciljna skupina so starši in druge 
osebe, ki izvajajo neposredno skrb za otroke. 
 
Osebe, ki izvajajo neposredno skrb za otroke so 
osebe, ki v okviru posebne oblike varstva otrok, 
skladno z Družinskim zakonikom, skrbijo za 
otroka, za katerega ne skrbijo starši. 
 
V Tabelo 5: Cilj/Aktivnosti, prijavitelj navede 
ciljno skupino, cilj, ki ga bo zasledoval v okviru 
izvedbe programa v obliki delavnic in po alinejah 
navede aktivnosti, ki jih bo izvajal, za dosego 
navedenega cilja. 
 



V tabeli 6 je navedeno, da razpredelnico izpolnimo 
z opisi metod dela. Zanima nas ali je 
potrebno opisati v povedih metode dela ali lahko 
naštejemo metode dela brez natančnega opisa?  
 
Ali lahko v tabeli 6 dodajamo vrstice metod dela ali 
jih navedemo samo tri? 

Opis metod dela v okviru izvedbe programa v 
obliki delavnic naj bo jasno, kratko in jedrnato.  
 
 
 
V primeru navedbe večjega števila metod 
prijavitelj lahko doda vrstice. 
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4. 8. 2021 
št. 129-78/2021-23 

Zavod Stella,Beltinci V proračunskem letu 2021 bomo izvedli en program 
v okviru 8-ih delavnic (vrednost 5.000,00 evrov), v 
proračunskem letu 2022 bomo izvedli enak program 
z 8-imi delavnicami (vrednost 5.000,00 evrov). Se 
pravi, da je skupni zaprošen znesek 10.000,00 
evrov, vrednost posameznega programa pa 
5.000,00. Razumemo prav?  

Prijavitelj lahko zaprosi za financiranje enega 
programa v obliki delavnic, v višini največ 
5.000,00 EUR. V koledarskem letu 2021 in 2022 
mora prijavitelj letno izvesti enako število 
prijavljenih programov v obliki delavnic. V  
Obrazcu 2: Prijava na razpis Skupna višina 
zaprošenih sredstev / EUR pomeni zaprošena 
sredstva v letih 2021 in 2022.  
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4. 8. 2021 
št. 129-78/2021-24 

 Od FURSA smo pridobili dokument v priponki. 
Zanima nas, ali je potrebno dodati še potrdilo s 
sodišča ali bo dokument v priponki zadostoval? 

Potrdilo s strani FURSA, da ima Davčni 
zavezanec pred oddajo prijave na razpis pri 
Finančni upravi Republike Slovenije plačane vse 
evidentirane obvezne dajatve in druge denarne 
nedavčne obveznosti, ki jim je potekel rok plačila 
zadostuje. 

  

Oddaja prijave pomeni, da se prijavitelj strinja s pogoji Javnega razpisa in z merili za ocenjevanje ter da je seznanjen z vprašanji in odgovori, na 

katera je ministrstvo odgovorilo in odgovore javno objavilo v obdobju 27. 7. 2021 do 4. 8. 2021. 

 

 


