
 

JAVNI RAZPIS ZA FINANCIRANJE RAZPISANIH VSEBIN CENTROV ZA DRUŽINE V LETIH 2021 – 2025  

(v nadaljevanju: JR)  

VPRAŠANJA IN ODGOVORI 

Zap. 
št. 

Datum prejetja 
vprašanja, št. zadeve 

Organizacija/oseba
, ki je vprašanje 
postavila  

Vprašanje Odgovor 

1 

20. 12. 2020 
129-204/2020-1 

Društvo Eksena  
Prosimo za pojasnitev, kaj vse zajema »neposredno 
delo z uporabniki« za vsebino 1 (izobraževalne in 
praktične delavnice na temo razvijanja pozitivnega 
starševstva)? Torej katere vse oblike dela oz. 
pristopov to vključuje? 

 
Prav tako bi vas vprašali ali je sofinanciranje 
programa s strani lokalnih skupnosti pogoj za 
prijavo na razpis ali to samo šteje za (dodatne) 
točke pri oceni vloge? 

 

 
V okviru Vsebine 1 mora prijavitelj zagotoviti 
izobraževalne oziroma praktične delavnice na 
temo razvijanja pozitivnega starševstva. Obliko 
dela in pristope navede prijavitelj sam. 

 
 
Sofinanciranje programa s strani lokalnih 
skupnosti ni pogoj za prijavo na JR. 
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21. 12. 2020 
129-204/2020-2 

Društvo Družinski 
in Mladinski center 
Cerklje 

 
V razpisu pod točko VI./ B./ 6.2. druga alineja (str.4): 
zanima nas, kaj pomeni zaključeno dodatno 
izpopolnjevanje, s katerimi Izvajalec Vsebine 1 
dokazuje izkušnje za izvajanje Vsebine 1 (Priloga 
6a). 

 
 

V razpisu pod točko IV. 3. (str. 2): zanima nas, ali 

je svetovanje mišljeno izključno individualno, ali bi 

lahko šlo za skupinsko delo? 

 
Dodatno izpopolnjevanje po zaključeni zahtevani 
izobrazbi, s katerim se dokazuje izkušnje za 
izvajanje Vsebine 1, mora biti v skladu z 
izobraževanjem oziroma praktičnimi delavnicami 
ali drugimi oblikami dela, ki jih bo Izvajalec 
Vsebine 1 izvajal v okviru prijave na JR.  

 
 
V okviru izvajanja Vsebine 3 prijavitelj lahko 
prijavi različne oblike dela, skladno z zahtevano 
vsebino. JR ne predvideva izključno le 
individualne obravnave temveč tudi delo v okviru 
delavnic/skupin. 

3 
22. 12. 2020 
129-204/2020-3 

Regionalno stičišče 
NOVUS 
 

 
V razpisu pod točko VI. B. 6.2. druga alineja (str.4): 
zanima nas, kaj pomeni zaključeno dodatno 

 
Glej odgovor pod zaporedno št. 2. 



 

izpopolnjevanje, s katerimi Izvajalec Vsebine 1 
dokazuje izkušnje za izvajanje Vsebine 1 (Priloga 
6a). 
 
V razpisu pod točko IV. 3. (str. 2): zanima nas, ali je 
svetovanje mišljeno izključno individualno, ali bi 
lahko šlo za skupinsko delo? 
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22. 12. 2020 
129-204/2020-4 

Zavod gremo 
naprej  

 
Zanima me, koliko najmanj uporabnikov mora biti 
vključenih v razpisane vsebine v okviru delavnice. 

 
V primeru, da se Vsebine 1, 2 ali 3 izvajajo v 
okviru delavnic, izobraževanja ozirom drugih 
oblik dela mora biti prisotnih najmanj 6 
uporabnikov. Izjema je Vsebina 3, če se izvaja 
individualno svetovanje. 
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22. 12. 2020 
129-204/2020-5 

Zveza prijateljev 
mladine Nova 
Gorica 

 
Kaj če lokalna skupnost ne bo vpisala zneska 
sofinanciranja iz razloga, ker so NVOji lahko 
sofinancirani le na podlagi Javnih razpisov, ki pa še 
niso objavljeni niti za leto 2021?.  
 
 
 
Ali lokalna skupnost v tem primeru lahko izrazi 
podporo programu na kakšen drugačen način? 
 

 
Sofinanciranje programa s strani lokalnih 
skupnosti ni pogoj za prijavo na JR. Delež 
letnega sofinanciranja lokalne skupnosti se bo, 
skladno z merilom, ocenjeval glede na skupno 
letno prijavljeno višino sredstev s strani 
ministrstva. 
 

Lokalna skupnost lahko zagotavljanja tudi 
prostor.  
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23. 12. 2020 
129-204/2020-6 

Študijsko-
raziskovalni center 
za družino 

 
Ali Vsebina 3 zajema v uporabnike obe generaciji – 
otroci in starši ali samo otrok (otroke in 
mladostnike)? 

 
Za Vsebino 3 je omenjeno, da se lahko izvaja na 
drugi lokaciji (v isti statistični regiji). Se lahko tudi 
vsebina 1 po potrebi izvaja na drugi lokaciji, ki je v 
isti statistični regiji? 
 
 
V merilih ocenjevanja pod točko 2 »Reference in 
dodatni kriteriji« je navedeno: »V okviru izvajanja 

 
Uporabniki za vse razpisane vsebine so vezani 
na ciljne skupine. To so otroci in mladostniki, 
starši in skrbniki, družine (tudi rejniške družine). 
 
Izvajanja Vsebine 3 se lahko izvaja na drugi 
lokaciji pod pogojem, da je le ta v isti statistični 
regiji. To ne velja za zagotavljanje prostora 
neformalnega druženja in izvajanje Vsebine 1 in 
2. 
 
V okviru kriterija »Reference in dodatni kriteriji« 
se štejejo vsi izvajalci razpisanih vsebin in ne 



 

vsebin je v okviru rednega delovnega razmerja 
zaposlen vsaj en izvajalec, ki presega delovne 
izkušnje na zahtevanem področju za najmanj 8 let«. 
Ali velja samo redno delovno razmerje izvajalca 
vsebine s prijaviteljem ali velja tudi, če je izvajalec 
zunanji in je redno zaposlen v svoji organizaciji, ki 
sodeluje v izvajanju vsebin s prijaviteljem? 
 

zgolj le izvajalci zaposleni v okviru rednega 
delovnega razmerja. 
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23. 12. 2020 
129-204/2020-7 

Zavoda Stella Ali moram že zdaj določiti izvajalca vsebin? 
 
 
 
Če ja, kako jih izberem? Rabim ponudbe in 
predračune? Koliko le teh je treba izbrati? 
 
 
Ali mora biti koordinator določen že zdaj? Mora to 
biti prijavitelj? Kaj če ni na zavodu trenutno 
nobenega zaposlenega in bomo morali 
koordinatorja poiskati preko javnega razpisa? 

 

 

 

 

 

 
Moramo imeti že zdaj konkretno izbranega 
supervizorja? Kako ga izberemo? Po ponudbah in 
predračunih? 

 

 

 

 

 

 

 

V okviru prijave na JR je treba navesti vse 
izvajalce razpisanih vsebin ter hkrati priložiti vse 
zahtevane priloge, izjave in obrazce iz JR.   
 
Prijavitelj se na JR prijavi na podlagi prijavnih 
obrazcev, izjav ter zahtevanih prilog v besedilu 
JR. Ponudbe in predračuni niso del prijave na JR. 
 
V okviru prijave na JR je treba navesti vse 
izvajalce razpisanih vsebin ter hkrati priložiti vse 
zahtevane priloge, izjave in obrazce iz JR.  
Prijavitelj mora obvezno prijaviti vsaj eno redno 
zaposlitev za polovični delovni čas z nazivom 
koordinacijski vodja. Vsi ostali izvajalci so lahko 
za opravljeno storitev plačani na podlagi 
zaposlitve po pogodbi, po podjemni/avtorski 
pogodbi ali na podlagi izstavljenega računa. 
 

Izvajalci Vsebin 1 in 2 ter koordinacijski vodja 
morajo imeti zagotovljeno kontinuirano, najmanj 
3x letno izvajanje supervizije, v obsegu dveh 
pedagoških ur na posamezno supervizijo. 
Supervizor mora imeti zaključeno izobraževanje 
za supervizorja. Supervizor ne sme delati v isti 
organizaciji, za katero opravlja supervizijo. 
Supervizije ni treba opravljati izvajalcem, ki so 
plačani za izvedbo posamične delavnice Vsebine 
1 in/ali 2, na način plačila po izstavljenem računu. 
Izvajalci Vsebine 3 morajo imeti zagotovljeno 
kontinuirano supervizijo, in sicer najmanj 4 



 

 

 

 

 
 
 
Udeležitev pripravljalnega seminarja zahteva 
imena. Kako naj v tem trenutku to vemo? 
 
 
Zahteva se potrdilo o delovnih izkušnjah iz Zavoda 
za pokojninsko ... Kako  ga naj priložim, če še ne 
vem, kdo bo zaposlen na projektu in kdo bo 
izvajalec? 
 
Ali so prostovoljci lahko dijaki in študenti, plačani 
preko študentske napotnice? Ali morajo biti vpisani 
v register prostovoljcev? 

supervizije na/1044 ur), v obsegu dveh 
pedagoških ur na posamezno supervizijo. 
Supervizor mora imeti zaključeno izobraževanje 
za supervizorja. Supervizorja prijavitelj izbere 
skladno z zgoraj zapisanimi zahtevami.  
 
V okviru prijave na JR je treba navesti vse 
izvajalce razpisanih vsebin ter hkrati priložiti vse 
zahtevane priloge, izjave in obrazce iz JR.   
 
 
Potrdilo o delovnih izkušnjah je vezano na 
izkazovanje pogojev iz točke VI./B/6 JR. 
 

 
Skladno z Zakonom o prostovoljstvu (Uradni list 
RS, št. 10/11, 16/11 – popr. in 82/15) je 
Prostovoljstvo družbeno koristna brezplačna 
aktivnost posameznikov, ki s svojim delom, 
znanjem in izkušnjami prispevajo k izboljšanju 
kakovosti življenja posameznikov in družbenih 
skupin ter k razvoju solidarne, humane in 
enakopravne družbe. Prostovoljec je lahko 
vsakdo, razen v primerih, ki jih določa navedeni 
zakon. Skladno z JR prostovoljci ne morejo 
izvajati Vsebin, lahko pa pomagajo pri 
pripravi/izvedbi delavnic/skupin, promociji 
vsebin, ipd,. Prostovoljec mora biti vključen v 
aktivnosti vsebin najmanj 24 ur letno. S 
prostovoljci mora biti podpisan dogovor o 
prostovoljskem delu. Vpis v register 
prostovoljcev v okviru tega JR ni zahtevan. 
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23. 12. 2020 
129-204/2020-8 

Mitja Svete  
Ali lahko prijavitelj prijavi smo eno izmed vsebin (na 
primer samo Vsebino 3) ali je pogoj za prijavo 
program, ki predvideva izvajanje vseh treh Vsebin 
(1, 2, 3)? 

 
Prijavitelj na JR mora zagotavljati vse zahtevane 
pogoje v okviru razpisanih vsebin. Če bo 
prijavitelj prijavil le eno vsebino se bo štelo, da je 
prijava pomanjkljiva. 

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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23. 12. 2020 
129-204/2020-8 

 
Zavod za 
izobraževanje in 
preventivo New 
Prevent 

 
Ali kot strokovni  delavci po 69. čl. ZSV 
zadostimo  pogojem izvajanja vsebin pod Vsebino 
1. in 2. tudi brez specializacije  po višješolskem 
programu? Ali zadostuje tudi Pedagoško 
andragoška izobrazba? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ali lahko za zunanjega izvajalca  Vsebine 3 
zadostuje VII. stopnja z ustrezno specializacijo brez 
10 letnih izkušenj? 
 

 

 

 
Skladno s točko VI./B/6 JR morajo izvajalci 
Vsebine 1 imeti zaključeno vsaj VII. stopnjo 
izobrazbe (univerzitetni program oz. magisterij 
stroke (2. bol. st.). Po pridobljeni zahtevani 
izobrazbi morajo imeti zaključeno dodatno 
izpopolnjevanje, s katerim dokazujejo izkušnje 
za izvajanje Vsebine 1 ter pet let delovnih 
izkušenj po pridobljeni zahtevani izobrazbi na 
področju dela z otroki, mladimi ali družinami. 
Izvajalci V okviru izvajanja Vsebine 2 morajo 
izvajalci imeti zaključeno VI/2 stopnje izobrazbe 
(specializacija po višješolskem programu, 
visokošolski strokovni programi oz. visokošolski 
strokovni in univerzitetni program 1. bol. st) ter tri 
leta delovnih izkušenj po pridobljeni zahtevani 
izobrazbi na področju dela z otroki, mladimi ali 
družinami. 
 
V primeru, da izvajalec Vsebine 1 ali 2, v okviru 

pedagoško andragoške izobrazbe izpolnjuje 

zgoraj navedene pogoje, navedena izobrazba 

zadostuje. Izpolnjevanje vseh zahtevanih 

pogojev izvajalci dokazujejo v okviru prilog, 

obrazcev in izjav navedenih v JR. 

 
Točka VI./B/6.4 JR navaja, da morajo izvajalci 

Vsebine 3 imeti: 

ALI *zaključeno VII. stopnjo izobrazbe 

(univerzitetni program oz. magisterij stroke 

(2.bol.st.)), socialno delo, psihološke, pedagoške 

smeri in njenih specialnih disciplin, sociološke, 

upravne, zdravstvene smeri ali teološke smeri z 

ustrezno specializacijo oziroma usmeritvijo ter 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ali posebni pogoji veljajo le za zaposlene, ne pa tudi 
zunanje izvajalce vsebin, ki bodo storitve opravljali 
na podlagi izdanega računa ali podjemne pogodbe? 

imeti zaključeno dodatno izpopolnjevanje s 

področja predmeta Vsebine 3 v trajanju najmanj 

250 ur po pridobljeni zahtevani izobrazbi in tri leta 

delovnih izkušenj na področju dela z otroki, 

mladostniki oziroma družinami  

ALI *zaključeno VII. stopnjo izobrazbe 
(univerzitetni program oz. magisterij stroke 
(2.bol.st.)), socialno delo, psihološke, pedagoške 
smeri in njenih specialnih disciplin, sociološke, 
upravne, zdravstvene smeri ali teološke smeri z 
ustrezno specializacijo oziroma usmeritvijo in 
deset let delovnih izkušenj po pridobljeni 
zahtevani izobrazbi na področju dela z otroki 
oziroma mladostnikov z vedenjskimi oziroma 
osebnostnimi motnjami. 
 
 
Posebni pogoji veljajo za vse izvajalce razpisanih 
vsebin. 
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20. 12. 2020 
129-204/2020-10 

Društvo Eksena  
Ali je lahko koordinacijski vodja tudi izvajalec 
vsebin?  
 
 
 
Kaj vse zajema »neposredno delo z uporabniki« za 
posamezne vsebine?  
 
Torej, katere vse oblike dela in pristopov so tu 
vključene (za vsebino 1, za vsebino 2 in za vsebino 
3)? 
 

 
Koordinacijski vodja je lahko tudi izvajalec 
vsebin. Pri tem mora izpolnjevati, iz razpisa vse 
navedene pogoje, tako za koordinacijskega 
vodja kot Vsebine, ki jo bo izvajal.  
 
Neposredno delo z uporabniki je vezano na 
aktivnosti z uporabniki. 
 
Glej odgovor pod zaporedno št. 1. 
 
 
 
 
 



 

Ali pri vsebini 3 neposredno delo z uporabniki 
zajema samo individualno svetovanje ali tudi 
skupinske delavnice, seminarje ali predavanja? 

 
Ali mora biti prostor za neformalno druženje velikosti 
40m2 en prostor ali sta to lahko dva ali trije ločeni 
prostori (npr. eden velikosti 15m2 in drug velikosti 
25m2)? Ali so v velikost tega prostora vštete tudi 
površine npr. stranišč? 

 
Ali je ena obvezna redna zaposlitev potrebna za 
polovični delovni čas ali je lahko za polni delovni 
čas? 

 
Ali je ena obvezna redna zaposlitev obvezna za 
koordinacijskega vodjo? Ali pod to obvezno eno 
zaposlitev šteje tudi zaposlitev izvajalca?  

 
Ali je sofinanciranje programa s strani lokalnih 
skupnosti pogoj za prijavo na razpis ali to samo 
šteje za (dodatne) točke pri oceni vloge? 

 
V razpisni dokumentaciji pod točko 5. na strani 4  je 
zapisano, da se morajo izvajalci vsebin udeležiti 
pripravljalnega seminarja za preverjanje 
usposobljenosti s področja socialnega varstva  in 
opraviti preizkus usposobljenosti, najkasneje v roku 
6 mesecev od dneva zaposlitve /podpisa pogodbe. 
V našem primeru bi imeli dve izvajalki vsebin, ki 
imata naslednja potrdila: ena je z dne 9.10.2019 
prejela potrdilo o opravljenem strokovnem izpitu 
predpisanemu za strokovne delavce na področju 
socialnega varstva , druga pa je 2.12.2019 prejela 
potrdilo o usposobljenosti za strokovne sodelavce 
socialnega varstva na 7. ravni zahtevnosti, v 
programih psihosocialne pomoči otrokom, 
mladostnicam in mladostnikom oz. njihovim 
družinam. Ali to pomeni, da bosta morali še enkrat 

Glej odgovor pod zaporedno št. 2. 
 
 
 
Prijavitelj mora zagotavljati prostor za izvajanje 
neformalnega druženja v velikosti najmanj 40 
m2, v to niso všteti pomožni prostori. 
 
 
 
Prijavitelj mora obvezno prijaviti vsaj eno redno 

zaposlitev za polovični delovni čas nazivom 

Koordinacijski vodja. 

Glej predhodni odgovor. 

 

Glej odgovor pod zaporedno št. 1. 

 
 
 
JR navaja, da se morajo izvajalci Vsebin udeležiti 

pripravljalnega seminarja za preverjanje 

usposobljenosti s področja socialnega varstva in 

opraviti preizkus usposobljenosti. V primeru, da 

navedeni izvajalki izpolnjujeta pogoja, kot sta 

opravljen preizkus usposobljenosti s področja 

socialnega varstva oziroma opravljen strokovni 

izpit, izpolnjujeta pogoj iz točke VI./B/5 JR. 

 

 



 

upravljati preizkus usposobljenosti oz. kot je 
zavedeno pod točko 5?  

 

 
V primeru, da vključimo prostovoljce za pomoč pri 
pripravi/izvedbi delavnic/skupin, promocij 
vsebin…itd. Kakšno zahtevano izobrazbo in 
delavne izkušnje se zahtevajo za njih? 

 
Vrednotenje delovnih izkušenj - v obrazcu št. 4 je 
potrebno, da se opredeli za zaposlenega delovno 
mesto po pogodbi in št. ur mesečno in letno – ali je 
to mišljeno št. ur po pogodbi na mesec npr. 
zaposlen za 8 ur/dan je potem 176 ur mesečno in 
letno 2088 na tem delovnem mestu, seveda če je bil 
zaposlen za celo leto (1.1.do31.12.)?  In se potem 
to šteje za 1 leto delovnih izkušenj? Ali je potrebno 
znotraj delovnega mesta opredeliti oz. upoštevati 
samo ure dela po pogodbi  za neposredno delo z 
uporabniki? 
 
V primeru prostovoljskega dela, se delovne izkušnje 
štejejo na podlagi dogovora, (prijave z obrazcem M-
12 verjetno?), evidenc prisotnosti in potrdila 
delodajalca o opravljenih urah na področju dela z 
otroki in mladostniki? Se pri tem 1044 ur prizna za 
1 leto delovnih izkušenj? 

 
 
Da se doseže pogoj 5 let delovnih izkušenj, npr. za 
koordinacijskega vodjo ali izvajalca vsebine 1 ali je 
lahko to seštevek delovnih izkušenj – prostovoljsko 
delo in delovne izkušnje? 

 
 
Kaj pomeni pogoj za izvajalca Vsebine 1 - po 
pridobljeni zahtevani izobrazbi zaključeno dodatno 
izpopolnjevanje? katera izpopolnjevanja spadajo v 

 

 

 
Specifična izobrazba in delavne izkušnje za 
prostovoljce v JR niso navedene. 
 
 
 
Delovne izkušnje se štejejo od pridobljene 
zahtevane izobrazbe za vse razpisane vsebine. 
Enako velja za delovne izkušnje, pridobljene na 
podlagi prostovoljnega dela, dela po pogodbi, 
študentskega dela. Delovne izkušnje se štejejo v 
opravljenih urah. Za eno leto delovnih izkušenj se 
šteje 1044 ur. 
 
 
 
 
 
 
Prostovoljsko delo se šteje, če je bil prostovoljec 
po pridobljeni zahtevani izobrazbi vključen v 
prostovoljsko delo na področju dela z otroki, 
mladostniki oziroma njihovimi družinami. 
Delovne izkušnje se štejejo v opravljenih urah. 
Za eno leto delovnih izkušenj se šteje 1044 ur. 

 
 
Delovne izkušnje se štejejo v opravljenih urah. 
Za eno leto delovnih izkušenj se šteje 1044 ur. V 
to se, po pridobljeni zahtevani izobrazbi štejejo 
vse v JR navedene oblike. 

 
 
Glej odgovor pod zaporedno št. 2. 



 

ta pogoj (so to neformalna izobraževanja, kot so 
delavnice dobrega starševstva, formalno 
izobraževanje ali kaj tretjega)?  
 
 
Kaj pomeni pogoj za izvajalca Vsebine 3 - po 
pridobljeni zahtevani izobrazbi zaključeno dodatno 
izpopolnjevanje s področja predmeta Vsebine 3 v 
trajanju najmanj 250 ur? Katera izpopolnjevanja 
spadajo v ta pogoj, so to neformalna izobraževanja, 
kot so delavnice na področju odnosov, formalno 
izobraževanje ali kaj tretjega?  

 
Ali pri izvajalcu Vsebine 3, kjer je pogoj VII. stopnja 
izobrazbe, med izobrazbo pedagoške smeri spada 
tudi izobrazba profesor kemije in biologije brez 
opravljanega strokovnega izpita in izobrazba 
profesorica razrednega pouka z opravljenim 
strokovnim izpitom? 
 
 
Kako v razpisni dokumentaciji (obrazec 3) 
navedemo pod točko 1.2. v tabeli 1 - Dostopnost 
prostora NFD, izpolnimo obrazec, če je delovni čas 
družinskega centra med šolskim letom različen kot 
med počitnicami? Npr. med šolskim letom je 
družinski center dostopen od 11. do 20. ure, med 
počitnicami pa je dostopen tudi že v dopoldanskem 
času od 8. do 18. ure. 

 
Koliko ur dnevno in koliko ur tedensko  mora biti 
družinski center dostopen za uporabnike? 

 
Ali lahko vsebine, ki se ponujajo v družinskem 
centru, izvajajo prostovoljci ali jih morajo izvajati 
samo zaposleni v družinskem centru? 

 

 

 
 
 
 
 
 
V to se šteje zaključeno dodatno izpopolnjevanje 
s področja predmeta Vsebine 3 v trajanju 
najmanj 250 ur. 

 

 

 

 
 
Med izobrazbo pedagoške smeri se šteje 
izobrazba z nazivom profesor/profesorica. 
 
 
 
 
 
 
Način zapisa v prijavnem obrazcu izbere 
prijavitelj sam. JR navaja, da mora biti prostor 
neformalnega druženja zagotovljen preko celega 
koledarskega leta, najmanj 4 dni v tednu, v 
skupnem obsegu najmanj 5 ur dnevno, od tega 
najmanj 3 ure v popoldanskem času. 
Popoldanski čas se šteje od 13.00 ure dalje. 
 
 
Glej predhodni odgovor. 
 
 
Prostovoljci ne morejo izvajati Vsebin, lahko pa 
pomagajo pri pripravi/izvedbi delavnic/skupin, 
promociji vsebin, ipd,. 
 



 

Ali lahko v razpisni dokumentaciji (obrazec 3)  točka 
1.5. v tabeli 9 pod načinom vključevanja zapišemo 
individualni pristop, skupinski pristop, delavnica? 
Če to ni dovolj, kako navedemo način vključevanja? 
 

 
Prijavitelj izpolni Obrazec 3 skladno s 
programom izvajanja razpisanih vsebin. 
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20. 12. 2020 
129-204/2020-11 

Zavod Modri 
december 
Zavod za 
spodbujanje 
zavedanja avtizma 
in Aspergerjevega 
sindroma Koper 

- tč.5 str.4: Kako dokazujemo, da ima nekdo že 
opravljen preizkus usposobljenosti s področja SV? 

 

 

 

- isto: Ni potrebno tega dokazovati tistim izvajalcem, 
ki bodo izstavljali račun? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- tč.6 str.4: Koordinacijski vodja je lahko zaposlen 
tudi za polni delovni čas? Vsi izračuni so namreč 
narejeni na polovični delovni čas.  

 

- tč.6, str.4: Lahko koordinacijski vodja poleg 
svojega koordinacijskega dela izvaja tudi vsebino 
3?  

 

 

- za 3 vsebine se predvidijo 3 izvajalci (organizacije) 
ali 3 osebe ali lahko več (organizacij ali oseb) njih 
za vsako vsebino? Oz. ali lahko eno vsebino izvaja 
prijavitelj, drugo in tretjo vsebino pa dve partnerski 

Dokazilo o opravljen preizkus usposobljenosti s 
področja socialnega varstva je vezano na 
dokazilo, ki ga je izdal izvajalec preverjanja 
usposobljenosti na področju socialnega varstva 
 

To ne velja za izvajalce, ki imajo že opravljen 
preizkus usposobljenosti s področja socialnega 
varstva, izvajalce, ki imajo opravljen strokovni 
izpit s področja socialnega varstva ter zunanje 
izvajalce, ki bodo storitev opravljali na podlagi 
izdanega računa. V primeru, da ima izvajalec 
opravljen strokovni izpit na področju 
zaposlovanja, šolstva, zdravstva, pravosodja, 
javne uprave se mora udeležiti pripravljalnega 
seminarja za preverjanje usposobljenosti s 
področja socialnega varstva, ni pa mu treba 
opravljati preizkusa usposobljenosti (Priloga 4 ali 
Izjava 3). 
 
Prijavitelj mora obvezno prijaviti vsaj eno redno 

zaposlitev za polovični delovni čas z nazivom 

Koordinacijski vodja (najmanj 1044 ur).  

Koordinacijski vodja je lahko tudi izvajalec 
Vsebin 3. Pri tem mora izpolnjevati iz razpisa vse 
navedene pogoje tako za koordinacijskega vodja 
kot izvajalca Vsebine 3. 
 

Prijavitelj v okviru prijave na razpis ne more 
sodelovati s partnerskimi organizacijami temveč 
z izvajalci, ki bodo izvajali razpisane vsebine. Vsi 
ostali izvajalci so lahko za opravljeno storitev 



 

organizaciji kot zunanji izvajalki? Njune storitve bi 
bile plačane na podlagi izstavljenega računa za 
opravljeno storitev.  

 

- tč. B, str. 3.: Ali se lahko na lokaciji prijavitelja 

izvaja vsebina 3, na lokaciji partnerske 
organizacije, ki bo izvajalka programa, pa vsebini 1 
in 2? Prijavitelj in partnerska organizacija izvajalka 
se nahajata v isti statistični regiji oz. v isti občini oz. 

v istem mestu.  

plačani na podlagi zaposlitve po pogodbi, po 
podjemni/avtorski pogodbi ali na podlagi 
izstavljenega računa. 
 
Lokacija vsebine tri se lahko nahaja na drugi 
lokaciji kot lokacija izvajanja Vsebine 1 in 2 ter 
neformalnega druženja, pod pogojem, da je le ta 
v isti statistični regiji . 
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23. 12. 2020 
129-204/2020-12 

Študijsko-
raziskovalni center 
za družino 

 
Kaj šteje in kako se šteje 600 ur neposrednega dela 
z uporabniki pod Vsebino 1? En uporabnik 1 ura ali 
1 dogodek 1 ura ali kako drugače? 
 

 
Obvezno število opravljenih ur izvajalca/ev 
Vsebine 1 je vezano na neposredno izvedbo 
izobraževanja in izvedbo praktičnih delavnic. 
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23. 12. 2020 
129-204/2020-13 

Domen Strmšnik  Smo organizacija, ki že izvaja programe za otroke 
in mladostnike v okviru javnih razpisov za 
sofinanciranje socialnovarstvenih programov. 
Zanima nas, če se lahko prijavimo na ta razpis pod 
pogojem, da bo program izvajan na drugem naslovu 
(lokaciji)? Oziroma če predrugačimo je prijava 
vezana na davčno številko organizacije ali fizično 
lokacijo? 
 

V okviru tega razpisa ne bodo financirani 
prijavitelji, ki na isti lokaciji izvajajo programe za 
otroke in mladostnike, prikrajšane za primerno 
družinsko življenje ter programe, namenjene 
otrokom in mladostnikom s težavami v 
odraščanju, sofinancirani v okviru javnih razpisov 
za sofinanciranje socialnovarstvenih programov. 
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23. 12. 2020 
129-204/2020-14 

Društvo Družinski 
in Mladinski center 
Cerklje 

Za opravljeno delo zunanjega izvajalca Vsebine 3, 
bi nam izvajalec glede na dikcijo razpisa lahko 
izstavil račun, ki pa ne sme presegati 7.750€. 
Ali nam lahko potem ta izvajalec račun izstavi 2x, 
glede na to, da mu po izračunu v razpisu "pripada" 
15.500€? 
 

Za izvedbo opravljenega dela izvajalcev Vsebin 
se lahko stroške dela povrne tudi na podlagi 
izstavljenega računa, in sicer v skupni višini, ki 
ne presega 7.750,00 EUR letno. 
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129-204/2020-15 

Zavoda Slokva  
so. p. 

Vsebina razpisa navaja eno redno zaposlitev za 
vsaj polovičen delovni čas. Je lahko izvajalec vsebin 
2 ta redna zaposlitev? 

 
Navedeno je, da lahko izvajalec vsebin izstavi račun 
in sicer v najvišjem znesku 7.750,00 eur letno? Je 

Prijavitelj mora obvezno prijaviti vsaj eno redno 
zaposlitev za polovični delovni čas z nazivom 
Koordinacijski vodja. 
 
Za izvedbo opravljenega dela izvajalcev Vsebin 
se lahko stroške dela povrne tudi na podlagi 



 

to mišljeno za enega izvajalca? Kaj, če npr. Vsebino 
1 izvaja več izvajalcev. Se potem pomnoži znesek z 
številom izvajalcev? 
 
 
Pri izvajanju vsebin bomo potrebovali podporno 
osebje. Kam se vrednoti ta strošek dela. Podporno 
osebje bo pomagalo pri izvedbi vsebin, predvsem 
vsebin 2. je tudi za podporno osebje pogoj glede 
stopnje izobrazbe in delovne dobe? Je to strošek 
dela ali se šteje v posredni strošek 20 %? 
 

izstavljenega računa, in sicer v skupni višini, ki 
ne presega 7.750,00 EUR letno. JR ne navaja, 
da mora biti predmetni strošek vezan le na enega 
izvajalca.  

 

Vsi izvajalci razpisanih vsebin morajo izpolnjevati   
posebne pogoje iz točke VI./B/6. Stroški 
prostovoljskega dela po podpisanih dogovorih se 
krijejo iz posrednih stroškov. 
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28. 12. 2020 
129-204/2020-16 

Ljudski univerzi 
Ptuj 

V besedilu JR je pri pogojih supervizije navedeno 
sledeče: »Izvajalci Vsebin1 in 2 ter koordinacijski 
vodja morajo imeti zagotovljeno kontinuirano, 
najmanj 3x letno izvajanje supervizije, v obsegu 
dveh pedagoških ur na posamezno supervizijo. 
Izvajalci Vsebine 3 morajo imeti zagotovljeno 
kontinuirano supervizijo, in sicer najmanj 4 
supervizije na/1044 ur), v obsegu dveh pedagoških 
ur na posamezno supervizijo.«. Naše vprašanje se 
glasi, če se lahko  supervizije  posameznih vsebin 
združijo in so lahko prisotni hkrati vsi izvajalci vseh 
vsebin 1, 2 in 3  ali je potrebno vse supervizije 
izvajati ločeno? 

 
V JR je zapisano sledeče »V posamičnem 
koledarskem letu mora biti vsaka od Vsebin zastopa 
na najmanj 1044 ur, od tega je neposrednega dela 
z uporabniki pri Vsebini 1 -600ur,pri Vsebini 2-700 
ur in pri Vsebini 3-450 ur. Preostale ure so 
namenjene za pripravo na aktivnosti, koordinacijo, 
pripravo poročil, ipd.«. A so te preostale ure pri 
posameznih vsebinah 1, 2 in 3  namenjene samo 
izvajalcem posameznih vsebin in jih oddela 
izključno samo izvajalec vsebin za pripravo, 
koordinacijo, poročila?  

 

Cilj supervizije je razbremenitev izvajalcev 
razpisanih vsebin. Supervizija izvajalcu 
posamezne razpisane vsebine pomaga ohranjati 
razvoj njegove profesionalnosti in osebnostnega 
potenciala. Pomaga mu priti do lastnih rešitev v 
zvezi s problemi, ki se mu porajajo pri delu in mu 
omogočiti najučinkovitejše soočanje s stresnimi 
situacijami. Skladno z zapisanim je supervizija 
vezana na posamezno razpisano vsebino.  

 
 
 
 
 
Preostale ure pri posameznih Vsebinah 1, 2 in 3 
so namenjene pripravi na aktivnosti, 
koordinacijo, pripravo poročil in so vezane na 
obvezne ure izvajalcev posameznih Vsebin. 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

Koliko izvajalcev (številčno) je lahko vključenih v 
izvajanje posameznih vsebin (Vsebin 1, 2 in 3) ? 
Nekateri izvajalci, s katerimi smo že sodelovali, so 
namreč že zaposleni. Zaradi enormnega števila ur 
pri posameznih vsebinah, ne morejo sodelovati v 
tako velikem obsegu in bi želeli pri posameznih 
vsebinah vključiti še več izvajalcev.  
 
Pod vprašanje številka 4 ste zapisali sledeč 
odgovor: «V primeru, da se Vsebine 1, 2 ali 3 
izvajajo v okviru delavnic, izobraževanja ozirom 
drugih oblik dela mora biti prisotnih najmanj 6 
uporabnikov. Izjema je Vsebina 3, če se izvaja 
individualno svetovanje«. Zanima nas, če se morajo 
aktivnosti v Vsebini 1 in 2 izvajati izključno samo v 
okviru delavnic, kjer mora biti prisotnih najmanj 6 
uporabnikov ali se tudi tukaj lahko izvajajo vsebine 
v okviru individualnih obravnav?  

 
Pod vprašanje številka 7 ste zapisali sledeč 
odgovor: «Supervizije ni treba opravljati izvajalcem, 
ki so plačani za izvedbo posamične delavnice 
Vsebine 1 in/ali 2, na način plačila po izstavljenem 
računu.« Torej, izvajalci Vsebin 1 in 2, ki bodo 
zaposleni preko pogodbe o zaposlitvi ali bodo za 
izvedbo dejavnosti plačani preko 
avtorske/podjemne pogodbe, se supervizije morajo 
udeležiti? V primeru, da bo izvajalec za svoje delo 
izstavil e-račun, pa mu supervizije ni potrebno 
opravljati? 

JR ne opredeljuje števila izvajalcev na razpisano 
Vsebino 1, 2 oziroma 3. 
 
 
 
 
 
 
Vsebina 1 in 2 se izvajata izključno v okviru 
delavnic, izobraževanj ozirom drugih oblik dela, 
kjer mora biti prisotnih najmanj 6 uporabnikov. 
Individualna obravnava je možna le v okviru 
Vsebine 3. 
 
 
 
 
 
 
Supervizije ni treba opravljati izvajalcem, ki so 
plačani za izvedbo posamične delavnice Vsebine 
1 in/ali 2, na način plačila po izstavljenem računu. 
Vsi ostali izvajalci morajo imeti opravljeno 
supervizijo, skladno z navedbo v JR.  
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Regijski NVO 
center 

Ali mora izvedba posamezne aktivnosti v okviru 
Vsebine 2 nujno v celoti potekati na osnovni lokaciji 
ali pa je lahko tam le zborno mesto udeležencev oz. 
uvod, del aktivnosti pa se nato izvede npr. v naravi 
(načrtovane aktivnosti so namreč zasnovane tudi 
kot outdoor)? 

 

 

Prijavitelj mora zagotavljati  izvajanje Vsebine 2 
na isti lokaciji kot je zagotavljanje prostora za 
neformalno druženje in izvajanje Vsebine1. V 
primeru, da so za izvajanje Vsebine 2 
zagotovljene zunanje površine, kot so vrt, park, 
igrišče ipd. (parkirne, javne in servisne površine 
se ne štejejo) je treba priložiti dokazila o 
zagotavljanju zunanjih površin. 
 



 

 
 
 
Tabela 2 (višina sredstev za izvajalce) opredeljuje 
le možnosti polovične (1044 ur) in četrtinske (522 
ur) zaposlitve. Ali so možne tudi vse ostale različice, 
npr. zaposlitev za 800 ur/leto ali pa za 300 ur na 
leto? 
 
 
Rok za oddajo prijav je 17. 1. 2020, kar je nedelja. 
Bo takrat res možno oddati prijavo v vložišču 
ministrstva do 15. ure, kot piše v točki X. (str. 13)? 
Na ta dan v vseh krajih tudi ni možno oddati 
priporočene poštne pošiljke. Ali bo v tem primeru 
veljal 101. člen ZUP (če je zadnji dan roka nedelja 
ali praznik ali dela prost dan v RS ali kakšen drug 
dan, ko se pri organu, pri katerem je treba opraviti 
dejanje postopka, ne dela, se izteče rok s pretekom 
prvega naslednjega delavnika)?  
 

 
 
 
V okviru izvajanja razpisanih vsebin mora 
prijavitelj izvesti obvezno število ur iz drugega in 
tretjega odstavka rimske točke IV. Število 
izvajalcev glede na posamično Vsebino v JR ni 
opredeljeno. 
 
 
Drugi odstavek 101. člena Zakona o splošnem 
upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – 
uradno prečiščeno besedilo, 105/06 – ZUS-
1, 126/07, 65/08, 8/10, 82/13 in 175/20 – 
ZIUOPDVE) navaja, da v primeru če je zadnji 
dan roka nedelja ali praznik Republike Slovenije 
ali dela prost dan v Republiki Sloveniji ali kakšen 
drug dan, ko se pri organu, pri katerem je treba 
opraviti dejanje postopka, ne dela, se izteče rok 
s pretekom prvega naslednjega delavnika. 
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Zavod za 
izobraževanje in 
preventivo 
NewPrevent 

Ali je možno, da se samo Vsebine 3  izvajajo pri 
prijavitelju, Vsebine 1. in 2.  pa pri zunanjem 
izvajalcu? 
 
 
Ali morajo izvajalci Vsebine 3 izpolnjevati navedbe 
prve in druge  alinej pod 6.4 (VII.st, specializacija, 
dodatno izpopolnjevanje v trajanju 250 ur in 3 leta 
izkušenj)  ali  vsaj eno od treh navedb alinej)?  
 
Se delovne izkušnje štejejo od dneva zaključene 
specializacije ali štejejo tudi predhodne delovne 
izkušnje? 
 
 
 
 
 

Prijavitelj mora zagotavljati prostor za 
neformalno druženje na isti lokaciji, kot se bosta 
izvajali Vsebini 1 in 2.  Vse razpisane vsebine se 
morajo izvajati v isti statistični regiji. 
 
Glej odgovor pod zaporedno št. 9. 

 

 
 
Delovne izkušnje se štejejo od zaključene 
zahtevane izobrazbe dalje (zaključena VII. 
stopnja izobrazbe (univerzitetni program oz. 
magisterij stroke (2.bol.st.)), socialno delo, 
psihološke, pedagoške smeri in njenih specialnih 
disciplin, sociološke, upravne, zdravstvene smeri 
ali teološke smeri z ustrezno specializacijo 
oziroma usmeritvijo). 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2006-01-0970
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2006-01-4487
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2007-01-6415
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-01-2816
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-0251
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-3034
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2020-01-3096


 

 
Ali je lahko redno zaposlen na programu za polni 
delovni čas samo prijavitelj - koordinator, ki je hkrati 
tudi izvajalec vsebine 3, vsebino 1 in 2 pa izvajata 
zunanja izvajalca? 
 

 
Glej odgovor pod zaporedno št. 11. 
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Javni zavod Mala 
ulica 

Med splošnimi pogoji (točka VI.) je navedeno, da 
prijavitelj »Ni v obdobju financiranja razpisanih 
Vsebin za isti namen prejel sredstev iz državnega 
proračuna«. Prosimo za bolj natančen opis 
navedenega pogoja. Ali je možno preko tega 
razpisa prijaviti izvedbo programa/vsebin, ki ga že 
več let uspešno izvajamo in bi ga z sredstvi tega 
razpisa izvedli za nove uporabnike? Vsebine 
(delavnice), ki bi jih radi prijavili, nam sofinancira 
preko projekta tudi drugo ministrstvo, vendar ne bi 
šlo za dvojno financiranje, saj bi preko vašega 
razpisa izvedli delavnice za popolnoma nove 
uporabnike in ne za obstoječe. 
 
Prosimo za dodatno pojasnilo, kako se štejejo ure 
neposrednega dela z uporabniki. Prosimo za način 
izračuna ur neposrednega dela,  če dva izvajalca 
izvedeta dveurno delavnico za 10 uporabnikov. Je 
število ur neposrednega dela z uporabniki torej 2, 4, 
20 ali 40?     

 
Ali se kot "neposredno delo z uporabniki" šteje tudi 
priprava na delavnico, če se program prilagaja 
konkretnim izzivom in situacijam, ki jih imajo 
posamezni udeleženci? 

Predmetni splošni pogoj je vezan na 
preprečevanje dvojnega financiranja, ne pa na 
zagotavljanje dostopnosti razpisanih vsebin 
večjemu številu uporabnikov. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obvezne ure neposrednega dela z uporabniki v 
okviru Vsebine 1, 2 in 3 so vezane na konkretne 
aktivnosti posameznega izvajalca z uporabniki. 
Ena ura neposrednega dela z uporabniki se šteje 
kot pedagoška ura, v trajanju 45 minut. 
 
 
Preostale ure so namenjene za pripravo na 
aktivnosti, koordinacijo, pripravo poročil (skladno 
z vašo navedbo pripravo na delavnico ki bo 
osredotočena na konkretno situacijo), ipd., v 
obsegu 1 ura/60 minut. 
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Familija - 
izobraževalni 
in terapevtski 
center 

Ali se za ločeno lokacijo štejejo tudi prostori, ki so 
sicer na istem naslovu a v drugem nadstropju (ki je 
trenutno prazno), kot se že izvajajo obstoječe 
dejavnosti za mladostnike? 

V okviru tega razpisa ne bodo financirani 
prijavitelji, ki na isti lokaciji izvajajo programe za 
otroke in mladostnike, prikrajšane za primerno 
družinsko življenje ter programe, namenjene 
otrokom in mladostnikom s težavami v 
odraščanju, sofinanciranih v okviru javnih 



 

razpisov za sofinanciranje socialnovarstvenih 
programov oziroma prijavitelji, izvajalci ali 
projektni partnerji, ki na isti lokaciji izvajajo 
programe večgeneracijskih centrov iz sredstev 
Operativnega programa za izvajanje Evropske 
kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020. 
Lokacija je mišljena znotraj enega objekta. En 
objekt je ena lokacija. 
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Študijsko-
raziskovalni center 
za družino 

Koliko minut naj bi trajala ena ura delavnice v 
Vsebini 1? 
 

Glej odgovor pod zaporedno št. 19. 
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Zavoda Slokva so. 
p. 

A lahko v vlogi navedemo osebo, ki še trenutno pri 
nas ni zaposlena in bo v primeru pozitivne vloge z 
nami sklenila pogodbo o zaposlitvi? Ali je nujno, da 

je oseba že ob prijavi na JR zaposlena.  
 

Razpisane vsebine bodo financirane v obdobju 
od 1. 3. 2021 do 31. 12. 2025. Pogodbe o 
zaposlitvi, podjemne/avtorske pogodbe z vsemi 
izvajalci razpisanih vsebin morajo biti sklenjene 
najkasneje do 1. 3. 2021. Prav tako morajo biti 
do navedenega datuma sklenjeni dogovori z 
izvajalci, ki bodo delo opravljali na podlagi 
izstavljenega računa. 
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Mojca Pavlin Ali mora biti koordinacijski vodja (oseba, ki jo bomo 
v prijavi navedli z imenom in priimkom in priložili vse 
obrazce in dokazila o njegovih delovnih izkušnjah in 
izobrazbi) v zavodu zaposlena že na dan oddaje 
prijave na JR ali ga lahko zaposlimo po potrditvi 
odobrene prijave s strani MDDSZ? 

 
Ali ima lahko koordinacijski vodja v oddani prijavi na 
JR pogodbo z našim zavodom za 1 leto, nato pa se 
pogodba z njim podaljšuje za čas trajanja projekta 
ali mora imeti pogodbo že za 5 let? 
 
 
Ali ima lahko koordinacijski vodja na dan oddaje 
prijave na JR aktualno pogodbo z našim zavodom 
do 13. 3. 2021, nato pa se pogodba z njim podaljša 
za čas 1 leta oz. za čas trajanja projekta? 
 

Glej odgovor pod zaporedno št. 22. 
 
 
 
 
 
 
Pogodbe o zaposlitvi, podjemne/avtorske 
pogodbe in dogovori morajo z izvajalci razpisanih 
vsebin biti sklenjeni za obdobje financiranja 
razpisanih vsebin. Izjema so dogovori o 
prostovoljskem delu, ki so lahko sklenjeni letno. 
 
Glej odgovor pod zaporedno št. 22. 
 
 
 
 



 

Ali je lahko ena in ista oseba (ki ni zaposlena v 
našem zavodu) v vlogi supervizorja in zunanjega 
izvajalca vsebin 1, 2, 3, če izpolnjuje pogoje? 
 

Glej odgovora pod zaporedno št. 7 in  16. 
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MCP-PC NVO, 
so.p. 

Višino plače glede na število zaposlenih določimo 
sami? Omejeni smo zgolj pri skupni višini stroškov 
dela - ali je določanju višine plače potrebno 
upoštevati tudi tabelo 2? Ali nam tabela naj služi kot 
primer? 

 
 
V točki 1.3. Obvezne Vsebine javnega razpisa pri 
posamezni Vsebini določimo samo en cilj - ali 
določimo tri cilje katere zapišemo tudi v 1.4 Cilji 
izvajanja Vsebin. So torej v točki 1.3 in 1.4 pri enakih 
vsebinah zapisani enaki cilji ali drugačni? 
 
 
Supervizija namenjena izvajalcu Vsebine 3 oz. 
najmanj 4 supervizije na 1044 ur - se šteje 1044 ur 
samo neposrednega dela z uporabniki v okviru 
Vsebine 3  ali 1044 ur neposrednega dela+ostalih 
ur? 
 
Kaj šteje kot dokazilo o zagotavljanju zunanjih 
površin? 
 
 
Kakšno količino podatkov lahko označimo kot 
poslovno skrivnost? Ocenimo sami? 
 
Kaj natančneje zajema potrdilo o dodatnem 
izpopolnjevanju izvajalcev? Potrdilo o udeležbah na 
predavanjih in delavnicah ali gre zgolj za potrdilo, ki 
ga zapiše izvajalec in obsega pridobljene delovne 
izkušnje? 
 
»Izvajalec, ki presega delovne izkušnje na 
zahtevanem področju za najmanj 8 let« se razume 

Tabela 2 JR navaja višino sredstev, ki jih mora 
prijavitelj nameniti za delo izvajalcev razpisanih 
vsebin. V primeru, da bo prijavitelj za isto 
Vsebino prijavil več izvajalcev lahko izračun 
pripravi v okviru plačila opravljenih ur (npr: 
Vsebina 3 = 15.500,00/1044). 
 
Prijavitelj cilje določiti sam, skladno s pogoji JR. 
 
 
 
 
 
 
Supervizija je vezana na celotno opravljeno delo 
izvajalca razpisanih vsebin. Glej odgovora pod 
zaporedno št. 7 in  16. 
 
 
 
V to se štejejo vse verodostojne listine iz katerih 
je razvidno, da prijavitelj za izvajanje razpisanih 
vsebin zagotavlja zunanji prostor.  
 
Izvajalec lahko, kjerkoli v obrazcu je to možno 
označi, da je vsebina poslovna skrivnost.  
 
Glej odgovor pod zaporedno št. 2. in 9.  
Izvajalci razpisanih vsebin morajo v okviru 
izvajanja Vsebin priložiti potrdila o opravljenih 
izobraževanjih, skladno s točko VI./B/6.  
 
 
Delavne izkušnje se vedno štejejo po pridobljeni 
zahtevani izobrazbi iz točke VI./B/6 JR. 



 

zahtevane delovne izkušnje in zraven tega še 8 let 
delovnih izkušenj ali skupno 8 let? 
 
Katero smer izobrazbe imajo lahko zaključeno 
izvajalci Vsebine 1, Vsebine 2 in Vsebine 3? 
 
 
Je lahko izvajalec vsebin star do 29 let zaposlen za 
krajši delovni čas do polnega - da se njegova 
zaposlitev prav tako šteje pri merilih?   
 
Ali lahko izvajamo učne pomoči pri vsebini 3 oz. pri 
kateri drugi? 
 

 
 
 
Izvajalci Vsebin morajo imeti znanja, skladna s 
področjem izvajanja Vsebin, ki so navedena v 
točki VI./B/6 JR. 
 
Izvajalec razpisanih vsebin, star do 29, je lahko 
zaposlen na kateri koli način, ki ga omogoča JR. 
 
 
Izvajalec prijavi razpisane vsebine glede na 
pogoje iz JR sam. 
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Društvu 
prostovoljcev VZD 

Kolikšen delež vrednosti programa predstavlja 
financiranje MDDSZ prek tega javnega razpisa?   
 
 
Vse izvajalce nameravamo redno zaposliti. Ali je z 
razpisom določena višina plače izvajalcev?  
 
 
 
 
Ali lahko izvajalec posamezne vsebine za višino 
predvidenih sredstev za polovični delovni čas opravi 
tudi več ur, kar pomeni, da je vsebina obsežnejša 
kot 1044 ur letno?  
 
 
Glede na to, da je lahko na eni vsebini več 
izvajalcev, lahko predvidena sredstva s strani 
MDDSZ za posamezno vsebino razdelimo na več 
izvajalcev?  

 
Ali lahko izvajalec Vsebine 1 (z ustrezno izobrazbo, 
izpopolnjevanjem in izkušnjami) izvaja tudi Vsebino 

2?  

Posamezni prijavitelj lahko zaprosi največ za 
financiranje izvajanja razpisanih vsebin, v skupni 
višini 72.000,00 EUR, letno. 
 
Prijavitelj mora nameniti za delo izvajalcev 
razpisanih vsebin višino sredstev, ki je skladna s 
Tabelo 2: Višina sredstev, namenjena za 
koordinacijskega vodja in izvajalce Vsebin, JR. 
Glej odgovor pod zaporedno št. 24. 
 
V okviru JR ministrstvo financira razpisane 
vsebine skladno s Tabelo 1 in Tabelo 2. V 
primeru, da izvajalec opravi več ur morajo biti za 
navedene ure zagotovljena dodatna sredstva iz 
drugih virov. 
 
Glej odgovor pod zaporedno št. 24. 
 
 
 
 
Izvajalec vsebine 1 je lahko tudi izvajalec Vsebin 
2. Pri tem mora izpolnjevati iz razpisa vse 
navedene pogoje tako za izvajalca Vsebine 1 kot 
izvajalca Vsebine 2. 



 

 

26 

4. 1. 2020 
129-204/2020-26 

Zavod Cerebralis Ali mora prijavitelj zastopati vse 3 vsebine, ki so 
omenjene pod točko IV. RAZPISANE VSEBINE, ali 
lahko le katero izmed njih (npr 1. in 3.).  
 

Glej odgovor pod zaporedno št. 8. 
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Zavod za 
izobraževanje in 
preventivo 
NewPrevent 

V kolikor bo ista oseba izvajala Vsebine 1, 2 in 3, ali 
je dovolj, da samo enkrat izpolni in predloži Obrazec 
4?  

 
Če ista oseba izvaja več vsebin (pod Vsebino 1, 2 
in 3) in ima na leto 1044 ur, ali jo je možno zaposliti 
za polovični delovni čas? 

 
Kako se takemu zaposlenemu odmeri višina 
sredstev (stroški dela) ... ali v deležih (%), glede na 
to, koliko ur izvaja katero od vsebin? 
 
Smo iz Kopra. Za podporo imamo namen zaprositi 
tudi druge občine iz regije (Izola, Piran, Sežana ...). 
Glede na to, da je izvajanje Vsebin 1, 2 in 3 vezano 
na točno lokacijo, ali je možno katero od vsebin 
izvajati tudi izven prijavljene lokacije, v kolikor nas 
druga občina prostorsko podpre? (Npr. izvajanje 
sklopa izobraževanj za starše v drugi občini ...) 
 

Zaradi lažje preglednosti naj oseba izpolni 
Obrazec 4 ločeno, za vsako izvajanje razpisanih 
vsebin posebej. 
 
Način medsebojnega sodelovanja, skladno z 
možnostmi JR, prijavitelj določi sam. 
 
 
Sredstva, ki jih ministrstvo v okviru JR nameni za 
financiranje izvajalcev vsebin so bruto bruto. Glej 
odgovor pod zaporedno št. 24.  
 
 
Glej odgovor pod zaporedno št. 18. 
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ZZ Iz roda v rod, 
so. p. 

Ali je izpolnjen pogoj za koordinacijskega vodjo, če 
ima ta pridobljeno izobrazbo VII st. management 
organizacije in več kot 5 let dela izkušenj na 
področju dela z ljudmi in otroki, tekom tega dela pa 
je pridobil tudi izobrazbo VII. st s področja zakonske 
in družinskih študij na Teološki fakulteti? 

 

 
 
Ali je lahko ena oseba zaposlena za 4 ure v dveh 
zavodih kot koordinacijski vodja po istem razpisu 

JR navaja, da mora koordinacijski vodja imeti  
zaključeno vsaj VII. stopnjo izobrazbe 
(univerzitetni program oz. magisterij stroke (2. 
bol. st.)  ter najmanj pet let delovnih izkušenj po 
pridobljeni zahtevani izobrazbi na področju dela 
z otroki, mladimi ali družinami. JR ne navaja 
obvezne smeri izobraževanja za 
koordinacijskega vodjo. Delavne izkušnje se 
pričnejo šteti po pridobljeni zahtevani izobrazbi. 
 
JR navaja, da mora prijavitelj obvezno prijaviti 
vsaj eno redno zaposlitev za polovični delovni 
čas z nazivom Koordinacijski vodja. 



 

(torej 4 ure vodi v enem zavodu in druge 4 ure v 
drugem zavodu)? 
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Aleš Potočnik Kdo lahko zagotavlja pogoje oziroma izvaja Ure 
neformalnega druženja?  
izvajalci ostalih vsebin in koordinator? Ali 
prostovoljci?  
 
 
Ali lahko zaposlimo dva koordinatorja za četrt 
zaposlitve (do preostalega delovnega časa pa ju 
zaposlimo kot izvajalca vsebin)? 
 

Neformalno druženje vsebinsko ni opredeljeno. 
Naloga koordinacijskega vodje je med drugim 
koordinacija neformalnega druženja. Prostovoljci 
lahko pomagajo pri koordinaciji neformalnega 
druženja. 
 
Glej odgovor pod zaporedno št. 11,18 in 25.  
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Društvo Družinski 
in Mladinski center 
Cerklje 

Zanima nas ali se v finančni tabeli 3 - stroški 
plač/pogodb in drugih povračil stroškov v zvezi z 
delom vključi sredstva celotnega programa, ki bodo 
namenjena za stroške dela, torej tudi sredstva 
lokalnih proračunov ali le sredstva ministrstva? 

 
Prav tako nas zanima ali se v tabelo - finančna 
tabela 4 - v posredne stroške vključi celotna 
sredstva programa, ki bodo za to namenjena ali le 
sredstva ministrstva? Oziroma ali se 20% delež 
posrednih sredstev obračuna glede na vrednost 
upravičenih stroškov plač za celotno vrednost 
programa ali le za sredstva ministrstva? 
 

Finančna Tabela 3 je vezana na stroške  
financiranja s strani ministrstva.  
 

 
 
Finančna Tabela 4 je vezana na stroške  
financiranja s strani ministrstva. Enako velja za 
20 % posrednih stroškov. 
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Ljudski univerzi 
Ptuj 

(Zakon o prostovoljstvu; 37. člen,  5) Če se za 
pridobitev sredstev na javnih razpisih zahteva 
zagotovitev lastnega deleža sofinanciranja, organi, 
ki dodeljujejo sredstva državnega proračuna ali 
proračunov samoupravnih lokalnih skupnosti, če 
zakon ne določa drugače, prostovoljsko delo 
upoštevajo kot lastni materialni vložek 
prostovoljskih organizacij. Višina lastnega 
materialnega vložka se določi na podlagi 
evidentiranega dela in ocenjene vrednosti ure 

JR ne zahteva lastnega deleža oziroma 
sofinanciranja s strani lokalne skupnosti. 
Sofinanciranje je vključeno le v kriterij za dosego 
dodatnih točk. Prav tako pri merilu za izbor pod 
točko 3.2 ni navedeno, da bo prijava v primeru 
doseženih 0 točk zavrnjena. 
 
 



 

prostovoljskega dela, določene s predpisom iz 
sedmega odstavka 41. člena tega zakona.). 
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Društva Eksena Ali se lahko v prostoru neformalnega druženja tudi 
izvajajo same vsebine razpisa (torej vsebine 1, 2 in 
3) ali pa je potrebno, da se vsebine 1,2 in 3 izvajajo 
v drugem - ločenem prostoru? 
 
Če se lahko vsebine 1,2 in 3 izvajajo v prostoru 
neformalnega druženja ali se lahko tam izvajajo 
samo izven časa, ko je ta prostor »odprt za 
neformalno druženje«? 
 
Če bodo rezultati razpisa znani po 1.3.2021 ali 
morajo biti zaposlitve z izvajalci vseeno sklenjene 
že s 1.3.2021? 
 
 
 
 
Ali se šteje, da je ena ura dela z uporabniki enako 
45 minut? 
 
Ali se za delovne izkušnje (po pridobljeni zahtevani 
izobrazbi) šteje, da je 1 leto delovnih izkušenj enako 
1044 ur zaposlitve? Torej, če je oseba zaposlena za 
2088 ur letno (polni delovni čas) ali to pomeni, da se 
šteje, da ima s tem 2 leti delovnih izkušenj?  
 

Prostor mora biti uporabnikom v času odprtosti 
prostora za neformalno druženje na voljo 
neprestano. 
 
 
Glej odgovor predhodni odgovor.  
 
 
 
 
Razpisane vsebine v okviru JR bodo financirane 
v obdobju od 1. 3. 2021 do 31. 12. 2025. V zgoraj 
navedenem obdobju mora prijavitelj izvajati vse 
aktivnosti, ki so navedene v prijavi. Prav tako 
morajo biti urejene vse kadrovske, prostorske in 
tehnične zahteve iz JR. 
 
Glej odgovor pod zaporedno št. 19. 
 
 
NE, leto delovnih izkušenj je vezano na 12 
mesečno zaposlitev. 1044 ur se enači z enim 
letom delovnih izkušenj v primeru, da kandidat 
delovne izkušnje dokazuje s seštevkom 
opravljenih ur (delo po pogodbi, študentsko ali 
prostovoljsko delo)  ali je morebiti bil v obdobju 
12ih mesecev zaposlen za krajši delovni čas, 
najmanj v obsegu 1044 ur. 
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Aleš Potočnik V Tabelo 3, Tabelo 4, Tabelo 5 vpišemo število ur 
neposrednega dela z uporabniki ali skupno število 
ur (neposrednega dela z uporabniki in ostalega dela 
- priprave idr.)?   

 

V Tabele 3, 4 in 5 se zapiše obvezno število 
opravljenih ur v celoti. 
 
 
 

x-apple-data-detectors://0/


 

Kako izračunamo Povprečno št. let delovnih 
izkušenj vseh izvajalcev - v primeru če bomo 
zaposlili tri izvajalce (od tega eno osebo za polni 
delovni čas in dve osebi za polovičen delovni čas)? 
Seštejemo delovne izkušnje vseh izvajalcev in 
delimo s 3? 

  
Če je oseba zaposlena za polovičen delovni čas 
(1044 ure) kdo izvaja načrtovane vsebine v okviru 
njene zaposlitve v času rednega letnega 
dopusta? Lahko za to predvidimo drugi podporno 
osebje, ki ni posebej omenjeno v razpisu - krito pa 

je iz lastnih virov?    
 

Povprečno število let delovnih izkušenj vseh 
izvajalcev razpisanih vsebin se izračuna na 
način, da seštejete vsa leta delavnih izkušenj in 
jih delite s številom izvajalcev. 
 
 
 
Nadomeščanje izvajalca razpisanih vsebin 
prijavitelj organizira sam, skladno s soglasjem 
ministrstva. 

34 

6. 1. 2020 
129-204/2020-34 

Ljudska univerza 
Celje 

Pri merilih za izbor, točka 2.2. Reference prijavitelja 
je navedeno, da mora prijavitelj navesti 
sofinanciranje programe/projekte v obdobju od 1. 1. 
2016 do 17. 1. 2021, medtem ko je na Obrazcu 3 
(prijava) tabela 13 naveden drugačen datum, in 
sicer obdobje od 2015-2020. Zanima nas ali 
upoštevamo sofinancirane projekte od 2015 ali 
2016 dalje? 
 

V Obrazcu 3: Prijava na razpis je prišlo do 
tiskarske napake.  
 
Besedilo JR, ki je bilo objavljeno v Uradnem 
listu RS št. 191, dne 18. 12. 2020  navaja, da 
se bodo upoštevali programi/projekti  v 
obdobju od 1. 1. 2016 do 17. 1. 2021.  
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RIS Dvorec 
Rakičan 

Potrdila o delovnih izkušnjah: Obrazec 4. Ali 
prijavitelj z Obrazcem 4 potrdi vse delovne izkušnje 
zaposlenih (tudi pri prejšnjih delodajalcih) in tudi 
zunanjih sodelavcev (ki niso redno zaposleni pri 
prijavitelju) ali moramo priložiti dokazila posamičnih 
delodajalcev? 
 
Zaposlen izvajalec do dopolnjenega 29. leta 
starosti: v kolikor bomo v petih letih zamenjali 
omenjeno osebo, ali moramo na njegovo mesto 
ponovno zaposliti osebo do 29. leta starosti? 
 
Izredni posredni stroški: Oprema prostora: ali se 
pod opremo šteje tudi stavbno pohištvo, kot je npr. 
zamenjava zastarelih oken? 

Prijavitelj v Obrazcu 4 navede delovne izkušnje, 
ki jih potrdi z dokazili, iz prve točke predmetnega 
obrazca.  
 
 
 
 
Sprememba kadrovske strukture v obdobju 
financiranja razpisanih vsebin je možna le v 
okviru/obsegu prijave na JR.  
 
 
Izredni posredni stroški v letu 2021 so namenjeni 
vzpostavitvi prostora neformalnega druženja ter 
nakupu zaščitnega materiala za preprečevanje 



 

 

 
Ali lahko v okviru izrednih posrednih stroškov za 
stroške opreme nabavimo zunanja igrala? 

 
 
 
Poleg prostora za neformalno druženje imamo 
manjšo kuhinjo, ki jo uporabljamo za izvedbo 
raznolikih kulinaričnih delavnic. Ali lahko v okviru 
izrednih posrednih stroškov nabavimo tudi male 
gospodinjske aparate? 

 

okužb nalezljivih bolezni. Stavbno pohištvo se v 
to ne šteje. 
 
Strošek nabave zunanjih igral je dovoljen v 
primeru, da bo prijavitelj zagotavljal zunanji 
prostor za izvajanje razpisanih vsebin, kar 
dokazuje z verodostojnimi dokazili. 
 
V primeru, da so mali gospodinjski aparati 
namenjeni za vzpostavitev prostora 
neformalnega druženja, potem DA. 

36 

6. 1. 2020 
129-204/2020-38 

Združenje EPEKA, 
so.p. 

Znotraj JR je zavedeno: Delovne izkušnje se štejejo 
od pridobljene zahtevane izobrazbe za vse 
prijavljene vsebine. Enako velja za delovne 
izkušnje, pridobljene na podlagi prostovoljnega 
dela, dela po pogodbi, študentskega dela. Delovne 
izkušnje se štejejo v opravljenih urah. Za eno leto 
delovnih izkušenj se šteje 1044 ur. Znotraj 
dokumenta Obrazec št. 4 prostovoljstvo ni 
navedeno kot opcija, ki jo je možno uveljavljati z 
namenom dokazovanja delovnih izkušenj. Zanima 
nas ali se torej v obrazec lahko vnese prostovoljsko 
delo? Prav tako nas zanima, kako se vrednotijo 
delovne izkušnje oseb, ki so bile predhodno 
zaposlene za polni delovnik (če imajo na leto 
opravljenih 2088 ur to torej šteje kot dve leti delovnih 
izkušenj?). 

 
Pri pogojih za izvajalce Vsebine 1 je zavedeno, da 
morajo imeti izvajalci po pridobljeni zahtevani 
izobrazbi zaključeno dodatno izpopolnjevanje, s 
katerim dokazujejo izkušnje za izvajanje Vsebine 1, 
nikjer pa ne zasledimo podatka o tem, kakšen 
obseg tovrstnih izpopolnjevanj morajo izvajalci 
dokazovati (v urah). Prosimo za odgovor, povezan 

Glej odgovor pod zaporedno št. 32. 
 
Dokazovanje delovnih izkušenj, ki so bile 
pridobljene po pridobljeni zahtevani izobrazbi na 
podlagi prostovoljskega dela se dokazuje na 
način kot je navedeno v drugi alineji prve točke 
Obrazca 4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
JR ne navaja obveznega obsega ur, ki ga mora 
v okviru dodatnega izobraževanja Vsebine 1 
izpolnjevati izvajalec V nadaljevanju odgovora 
Glej odgovor pod zaporedno št. 2. 
 
 
 



 

s tem, koliko ur izpopolnjevanj morajo izvajalci 
opraviti, da so primerni za opravljanje dela znotraj 
Vsebine 1. 

 
Znotraj JR nismo zasledili, da bi bilo potrebno 
priložiti pogodbo o lastništvu oz. najemu prostorov 
ter tloris prostorov, kjer bomo aktivnosti izvajali. Je 
torej te dokumente potrebno priložiti prijavi na JR? 
 

 
 
 
 
V okviru prijave na JR je treba priložiti vse 
zahtevane izjave, obrazce in priloge. Prijavitelj 
pod materialno in kazensko odgovornostjo 
zagotavlja, da so podatki, ki so podani v prijavi 
resnični (ne vsebujejo lažnih ali zavajajočih 
podatkov ter netočnih in nepopolnih podatkov) 
ter da fotokopije priloženih listin ustrezajo 
originalu. Za podane podatke, njihovo resničnost 
in ustreznost fotokopij prijavitelj prevzema vso 
kazensko in materialno odgovornost. Ministrstvo 
lahko zahteva dodatna pojasnila ali dokazila v 
zvezi z ugotavljanjem verodostojnosti navedenih 
podatkov v prijavi. 
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6. 1. 2020 
129-204/2020-39 

MDPM za Goriško Imamo potencialno izvajalko na Vsebini 1, ki je 
diplomirala leta 1970 na Višji zdravstveni šoli v 
Ljubljani, (ni bilo možnosti 7. stopnje). Ima torej 6. 
stopnjo izobrazbe, poleg tega ima skupaj 465 ur 
podiplomskega izobraževanja in ogromno ur 
dodatnih izobraževanj. Večino let je bila zaposlena 
kot nevrofizioterapevtka v bolnišnici za invalidno 
mladino. Sprašujemo, ali izpolnjuje pogoj izobrazbe 
za izvajalko v Vsebini 1. 
 

Izvajalci Vsebine 1 morajo imeti zaključeno vsaj 
VII. stopnjo izobrazbe (univerzitetni program oz. 
magisterij stroke (2. bol. st.). 
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7. 1. 2020 
129-204/2020-40 

Ljudska univerza 
Ormož 

Zanima nas ali se pridobljena zahtevana izobrazba, 
v našem primeru gre za diplomirano pedagoginjo, 
šteje od dneva, ko je diplomirala ali od dneva, ko je 
pridobila strokovni izpit s področja vzgoje in 
izobraževanja?  
 
Naša kandidatka je namreč po končani diplomi bila 
na volonterskem pripravništvu, na podlagi katerega 

Delovne izkušnje se štejejo, ko je izvajalec 
razpisanih vsebin zaključil zahtevano izobrazbo 
iz JR/je diplomiral.  
 
 
 
Študentsko delo (v primeru nadaljevanja študija), 
prostovoljsko delo, pripravništvo ipd., po 



 

je opravila strokovni izpit. Ali lahko to pripravništvo 
štejemo kot delovne izkušnje po pridobljeni 
zahtevani izobrazbi? 
 

zaključeni zahtevani izobrazbi na zahtevanem 
področju se šteje kot ustrezno.  
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7. 1. 2020 
129-204/2020-41 

Združenje EPEKA, 
so.p 

Znotraj Obrazca št. 3 - Prijava na razpis, je potrebno 
navesti število izvedenih ur po mesecih. Zanima 
nas, ali je znotraj tabele potrebno razporediti ure 
celotnih opredeljenih vsebin ali le ure, ki se 
nanašajo na neposredno delo z uporabniki. 
 

 
Glej odgovor pod zaporedno št. 33. 
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7. 1. 2020 
129-204/2020-42 

Zavoda Slokva so. 
p. 

Oseba je bila v skladu s 18. čl. Zakona o 
zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov 
napotena na rehabilitacijo brezposelne osebe in 
sicer: praktično usposabljanje s področja vzgojno- 
izobraževalnega dela, delovno mesto strokovnega 
delavca - učitelja likovne umetnosti. Mesečna 
obremenitev je bila 132 delovnih ur.  Usposabljanje 
je vključevalo pedagoško delo v razredu in drugo 
pedagoško delo, ki je predmet sistemizacije 
delovnega mesta učitelja v osnovni šoli. Oseba je 
sklenila z OŠ v kateri je delala dogovor o 
usposabljanju v okviru rehabilitacije. To 
usposabljanje je bilo njeno pripravništvo., ki je 
služilo za pristop k opravljanju strokovnega 
izpita. Lahko navedeno štejemo za delovne 
izkušnje na področju dela z otroki za pogoj pri 
koordinacijskem vodji? Imamo tudi poročilo 
mentorja in priporočilo glede njenega dela. 
 

Pedagoško delo na področju dela z otroki, 
mladimi ali družinami po zaključeni zahtevani 
izobrazbi iz JR se šteje kot ustrezna delovna 
izkušnja. 
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7. 1. 2020 
129-204/2020-43 

Zavod Modri 
december 

V okviru izvajanja vsebin je v okviru rednega 
delovnega razmerja zaposlen izvajalec v starosti do 
dopolnjenega 29. leta starosti". To pomeni, da je do 
dne 1. 3. 2021 že dopolnil 29 let ali še ni dopolnil 29 

let (in je star 28 let).  

 

V okviru merila za izbor prijavitelj prejme dodatne 
točke če je za izvajanje razpisanih vsebin, v 
okviru rednega delovnega razmerja, zaposlen 
izvajalec v starosti do dopolnjenega 29. leta 
starosti. Oseba dopolni 29 let na prvi dan 29. leta. 
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7. 1. 2020 
129-204/2020-44 

RIS Dvorec 
Rakičan 

Ali je v okviru izrednih posrednih stroškov možen 
nakup: 
Grelna peči na trda goriva za prostor neformalnega 

Prijavitelj mora zagotavljati prostor neformalnega 

druženja na lokaciji izvajanja Vsebine 1 in 2, v 

velikosti najmanj 40 m2. Lokacija je mišljena 



 

druženja? 
b) Konjeniška oprema za izvedbo aktivnosti s 
pomočjo konj, ki jih redno izvajamo v okviru vsebin 
družinskega centra? 
 

znotraj enega objekta. En objekt je ena lokacija. 

Izredni posredni stroški v letu 2021 so namenjeni 

vzpostavitvi prostora neformalnega druženja ter 

nakupu zaščitnega materiala za preprečevanje 

okužb nalezljivih bolezni. Med neupravičene 

stroške spadajo: posredni stroški, če letno 

presegajo vrednost 20% upravičenih stroškov 

dela; amortizacija nepremičnin in opreme; 

stroški, ki so v preteklosti že bili sofinancirani iz 

javnih virov oz. stroški, ki so v času izvajanja 

vsebin financirani iz drugih javnih virov; stroški za 

sofinanciranje deleža sredstev javnih del. 
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7. 1. 2020 
129-204/2020-45 

Društvo Družinski 
in Mladinski center 
Cerklje 

Na 33. vprašanje: "V Tabelo 3, Tabelo 4, Tabelo 5 
vpišemo število ur neposrednega dela z uporabniki 
ali skupno število ur (neposrednega dela z 
uporabniki in ostalega dela - priprave idr.)?" ste 
odgovorili: "V Tabele 3, 4 in 5 se zapiše obvezno 
število opravljenih ur v celoti." Logično je, da bomo 
v nekaterih mesecih z uporabniki delali več, v drugih 
pa bomo več časa posvetili administraciji. Poleg 
tega v času dopusta/bolniške odsotnosti izvajalec 
ne bo delal ne z uporabniki, ne v administraciji, kljub 
temu pa bo v delovnem razmerju in se mu bodo 
glede na delovno zakonodajo te ure štele. Prav tako 
ni dovoljeno prenašati minus in plus ure. Po logiki 
delovne zakonodaje lahko torej obvezne ure na 
posamezni vsebini razdelimo na število mesecev. 
Ali smo to razumeli pravilno, ali je potrebno izpolniti 
kako drugače? 
 

Glej odgovor pod zaporedno št. 33. Vse 
spremembe v zvezi z navedenim vprašanjem bo 
v primeru izbora na tem JR prijavitelj urejal v 
okviru soglasij s strani ministrstva. 
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8. 1. 2020 
129-204/2020-46 

Zavoda Slokva  
so. p. 

Zanima me ali se v Tabelo 3: Število ur izvajanja 
Vsebine 1 po mesecih/letih vpisujejo vse obvezne 
ure ali samo obvezne ure dela neposredno z 
uporabniki? 
 

Glej odgovor pod zaporedno št. 33. 
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8. 1. 2020 
129-204/2020-47 

Društva Eksena Ali zunanjim izvajalcem, ki bodo storitev opravljali 
na podlagi izdanega računa torej NI potrebno 
opraviti pripravljalnega seminarja za preverjanje 
usposobljenosti s področja socialnega varstva in 
opraviti preizkus usposobljenosti? 
 
Ali je zunanji izvajalec (ki storitev opravi na podlagi 
izdanega računa), lahko zaposlen v podjetju in nato 
to podjetje izstavi račun? 
 
 
 
 
 
Ali mora biti prostor neformalnega druženja 
zagotovljen 5ur skupaj ali so lahko te ure razdeljene 
v istem dnevu na dva ali več delov (npr. 2 uri 
dopoldne od 10h do 12h in potem 3 ure popoldne 
od 15h do 18h)? 
 
 
Ali mora biti prostor neformalnega druženja 
obvezno zagotovljen tudi v dopoldanskem času (do 
13. ure) ali je lahko zagotovljen samo v 
popoldanskem času (npr. od 13h do 18h)? 

 
 
Ali je za izvajanje vsake posamične vsebine 1, 2 in 
3 potreben ločen prostor? (torej ali potrebujemo 
prostor za neformalno druženje in 3 prostore za vse 
tri vsebine ali pa se lahko npr. vsebini 1 in 2 izvajata 
v istem prostoru – seveda časovno ločeno)?  

 
Ali je potrebno za opremo za skupni prostor za 
izredne posredne stroške v razpisno vlogo priložiti 
tudi konkretne ponudbe ali predračune za 
načrtovano opremo (npr. predračun za računalnik)? 
 

Glej odgovor pod zaporedno št. 11. 
 
 
 
 
 
V okviru tega razpisa ne bodo financirani občine, 
centri za socialno delo oziroma prijavitelji, katerih 
ustanovitelj je država; samostojni podjetniki ali 
gospodarske družbe, razen socialnih podjetij; 
Glej odgovor pod zaporedno št. 11. 
 
 
 
Prostor neformalnega druženja mora biti 
zagotovljen preko celega koledarskega leta, 
najmanj 4 dni v tednu, v skupnem obsegu 
najmanj 5 ur dnevno, od tega najmanj 3 ure v 
popoldanskem času. Popoldanski čas se šteje 
od 13.00 ure dalje. 
 
Glej predhodni odgovor. 
 
 
 
 
 
Prijavitelj mora zagotavljati prostor neformalnega 
druženja na lokaciji izvajanja Vsebine 1 in 2, v 
velikosti najmanj 40 m2. Skladno s prijavljenimi 
Vsebinami 1, 2 in 3 je prijavitelj dolžan 
zagotavljati ustrezen prostor za njihovo izvajanje. 

 
V okviru prijave na razpis konkretne ponudbe ali 
predračuni za načrtovane izredne posredne 
stroške v letu 2021 še niso zahtevani.  
 
 
 



 

Kaj šteje kot dokazilo o zagotavljanju zunanjih 
površin? (npr. pisna izjava lastnika zunanjih površin, 
da nam jih bo dal v uporabo v namen izvajanja 
vsebin projekta ali je potrebna tudi najemna 
pogodba, izpisek iz katastra itd.)? 

 
Kaj točno šteje kot oseba do dopolnjenega 29. leta 
starosti? Ali pod to zapade tudi nekdo, ki je npr. star 
29 let in 4 mesece? 
 
Ali so uporabniki Vsebine 1 samo starši ali so lahko 
tudi starši z njihovimi otroci (torej npr. da je ena od 
aktivnosti tudi skupna delavnica – celotna družina)? 
 
 
 
Ali so uporabniki Vsebine 2 samo otroci in 
mladostniki ali so lahko družine (torej npr. da so v 
delavnico istočasno vključeni otroci, mladostniki in 
njihovi starši)? 
 
 
Ali nakup opreme za učilnice oz. prostor za izvedbo 
delavnic tudi spada pod upravičene posredne letne 
stroške (npr. pod strošek opreme in pohištva ter 
nakup informacijske komunikacijske opreme)? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Glej odgovor pod zaporedno št. 24. 
 
 
 
 
 
Glej odgovor pod zaporedno št. 41. 
 
 
 
Vsebina 1 je vezana izobraževalne in praktične 
delavnice na temo razvijanja pozitivnega 
starševstva. Ciljne skupine za vse razpisane 
vsebine so otroci in mladostniki, starši in skrbniki, 
družine (tudi rejniške družine). 
 
Vsebina 2 je vezana izvajanje počitniških 
aktivnosti za otroke in organizirane delavnice za 
otroke oziroma mladostnikov. Ciljne skupine za 
vse razpisane vsebine so otroci in mladostniki, 
starši in skrbniki, družine (tudi rejniške družine). 
 
Posredni upravičeni stroški so: stroški za 
telekomunikacijo (telefon, internet); stroški 
električne energije; stroški ogrevanja; stroški 
vode in komunalnih storitev; stroški najema 
prostora za izvedbo prijavljenih vsebin; stroški 
materiala za izvedbo skupin/delavnic; stroški 
računovodskih storitev; stroški pisarniškega in 
sanitarnega potrošnega materiala; stroški 
opreme in pohištva; stroški supervizije; stroški 
izobraževanja; prigrizki in brezalkoholne pijače 
za uporabnike vsebin; izredni potni stroški za 
zaposlene; nakup informacijsko komunikacijske 
opreme; stroški informiranja in obveščanja 
javnosti o izvajanju vsebin in dejavnosti; stroški 
oblikovanja, priprave na tisk, tiska in dostave 
gradiv; stroški prostovoljskega dela po 
podpisanih dogovorih. 



 

 
Pri opisu vsebin moramo v razpisni dokumentaciji 
zapisati potrebe ciljne skupine. Ali je dovolj, če 
zapišemo potrebe ciljne skupine v lokalnem okolju? 
 
Ali pri izpolnjevanju Tabele 7 za vsako ciljno skupino 
v eni vrstici zapišemo 1 izbrano vsebino (torej npr. 
za ciljno skupino otroci in mladostniki v prvi vrstici 
izbrana vsebina 2 in nato v drugi vrstici izbrana 
vsebina 3)? 
 
Ali je pri izpolnjevanju Tabele 8 potrebno opisati vse 
metode dela pri vsaki vsebini posebej ali opišemo 
samo eno metodo dela pri vsaki vsebini, ostale pa 
samo naštejemo. 
 

 
Vsebino prijave na razpis prijavitelj pripravi sam. 
 
 
 
Prijavitelj Tabelo 7 izpolni na način zapisa v 
Obrazcu 3, ki se glasi: Izpolnite spodnjo Tabelo 
7. Za vsako posamezno ciljno skupino natančno 
navedite, katere Vsebine ste izbrali za to ciljno 
skupino ter kakšne aktivnosti  boste izvedli. 
 
Prijavitelj Tabelo 8 izpolni na način zapisa v 
Obrazcu 3, ki se glasi: Predstavite metode dela, 
ki jih boste uporabljali za izvajanje aktivnosti in 
doseganje ciljev Vsebin/Opis metod. 
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8. 1. 2020 
129-204/2020-48 

Mladinsko društvo 
Bistrica ob Sotli 

Za mesto koordinatorja imamo kandidatko, ki je leta 
2003 diplomirala, naziv ima diplomirana soc. 
delavka, 2010 je opravila strokovni izpit in ima deset 
let izkušenj na področju soc. varstva z družino in 
mladimi. Njena stopnja izobrazbe je 7/1. Zanima 
nas če je to dovolj, da jo zaposlimo kot 
koordinatorico na projektu.  Če je potrebno in 
možno,  se je pripravljena v času trajanja projekta 
tudi vpisati na magisterij in pridobiti stopnjo 7/2. Ali 
bi to bilo sprejemljivo?  
 

Koordinacijski vodja mora imeti zaključeno vsaj 
VII. stopnjo izobrazbe (univerzitetni program oz. 
magisterij stroke (2. bol. st.). 
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8. 1. 2020 
129-204/2020-49 

Društvo Družinski 
in Mladinski center 
Cerklje 

Ali so lahko prostovoljski dogovori sklenjeni že 
predhodno ali morajo biti sklenjen na novo in ali 
mora biti v njem izrecno določeno, da je prostovoljec 
za ta projekt, ki ga prijavljamo. Z najbolj aktivnimi 
prostovoljci imamo namreč že sklenjene dogovore 
starejšega datuma, v katerih imamo opredeljeno 
samo prostovoljsko delo v našem društvu in ni 
izrecno navedena vsebina, vrsta prostovoljskega 
dela. 

Iz dokazil, dogovorov, ipd mora biti jasno 
razvidno, da gre za izvajanje aktivnosti v okviru 
prijave na JR oziroma obdobje financiranja. Glej 
odgovor pod zaporedno št. 23. 
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8. 1. 2020 
129-204/2020-50 

Polona Graif V točki 1.3. razpisne dokumentacije (str. 3) je pod 
točko a tabela, kjer se opredeli vsebino Vsebine 1 
(nadalje pa na isti način tudi Vsebino 2 in 3). V 

Kjer je v obrazcu naveden omejen obseg zapisa 
največ pol strani A4 format, tip in velikost pisave 
Arial 10, se mora prijavitelj držati navedenega 



 

prvem razdelku tabele je napisano: »Predstavitev 
naj obsega največ pol strani A4 formata, tip in 
velikost pisave Arial 10.« Ali to velja samo za ta prvi 
razdelek v tabeli ali bi naj toliko obsegala celotna 
tabela?  
 
Omenjeni tabeli sledi Tabela št. 3, kjer se mora 
navesti število ur izvajanja Vsebine 1 po 
mesecih/letih. Je predvideno, da se v tabelo 
razporedi celotno število ur (neposredno delo z 
uporabniki in ostalo delo) ali samo ure 
neposrednega dela z uporabnikom? 

 

navodila. Zaželeno je, da se v vse ostale 
razdelke vsebina navaja skladno z zahtevami JR 
jasno, kratko in jedrnato. 
 
 
 
Glej odgovor pod zaporedno št. 33 in 43. 
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9. 1. 2020 
129-204/2020-51 

Zavoda Slokva  
so. p. 

Oseba je bila zaposlena od 18.9.2017 do 
31.12.2017. Gre za zaposlitev s pogodbo o 
zaposlitvi. Je pravilen izračun, da ima iz naslove te 
zaposlitve 608 ur delovnih izkušenj. 

 

Delovne izkušnje se štejejo od pridobljene 

zahtevane izobrazbe za vse prijavljene vsebine. 

Enako velja za delovne izkušnje, pridobljene na 

podlagi prostovoljnega dela, dela po pogodbi, 

študentskega dela. Delovne izkušnje se štejejo v 

opravljenih urah. Za eno leto delovnih izkušenj se 

šteje 1044 ur. Glej tudi odgovor pod zaporedno 

št. 33. 
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9. 1. 2020 
129-204/2020-52 

Daša Cek 
Stepančič 

Zanima me, ali se lahko na razpis prijavi tudi zavod, 
ki ima v ustanovitvenem aktu določen delež za 
profitno in neprofitno delovanje.  

 

Prijavitelj, ki kandidira na javni razpis mora 

izpolnjevati pogoj, in sicer, da je pravna oseba 

(društvo, zavod, socialno podjetje), ki ima v 

ustanovitvenem aktu določeno neprofitno 

delovanje. Premoženja, dobička in presežkov 

prihodkov nad odhodki ne deli, temveč jih vlaga 

v razvoj dejavnosti. 
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10. 1. 2020 
129-204/2020-53 

Aleš Vse 3 vsebine moramo izvesti za vse ciljne skupine, 
ki jih določimo v prijavi? Vsako vsebino izvedemo 
samo za eno ciljno skupino? Ali sami določimo 
katero vsebino izvedemo za katere ciljno skupino? 

 

JR navaja Vsebine, kjer so navedene 
skupine/uporabniki za katere mora prijatelj 
izvajati aktivnost. Prijavo na JR prijavitelj pripravi 
sam, skladno z zahtevami iz JR. 
 
 



 

Kako štejemo prostovoljske izkušnje v primeru, če 
je oseba na leto opravila več kot 1044 ur? Če je 
oseba opravila npr. 2088 ur (v enem letu) se to šteje 
kot 2 leti delovnih izkušenj? 

 

Glej odgovor pod zaporedno št. 32. 
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10. 1. 2020 
129-204/2020-54 

Zavod Modri 
december 

1. ali je kandidat za izvajanje vsebine 1 in 3 
ustrezen, če ima sledečo izobrazbo:  
- Uni. Dipl. Ekonomist Ekonomska fakulteta, 
Univerza v Ljubljani, Slovenija.   
- Družinska dinamika I, Sistemska družinska 
psihoterapija, Medicinska fakulteta, Univerza v 
Ljubljani, Slovenija 
- Magisterij iz Seksologije – Univerza Alcalá de 
Henares, Madrid, Španija - diploma še ni 
ovrednotena v Sloveniji 
- Seksologija (napredna stopnja) – Inštitut Incisex, 
Madrid, Španija - diploma še ni ovrednotena v 
Sloveniji 
- Psihodramski psihoterapevt Center za 
Psihodramo, Zagreb; opravljenih 600 ur teorije in 
metodologije v okviru Centra za Psihodramo v 
Zagrebu, 282 opravljenih ur teorije in metodologije 
izven organizacije Centra za Psihodramo v 
Zagrebu, 300 ur praktičnega usposabljanja – delo s 
klienti pod supervizijo, 150 ur vodene supervizije; 
certifikat še ni ovrednoten v Sloveniji, program 
izobraževanja pa je Akreditiran s EAP, EAPTI in 
FEPTO Za akreditacijo ECP. 
 
Ali je kandidat za izvajanje vsebine 1 in 3 ustrezen, 
če ima sledečo izobrazbo:   
- Ekonomska fakulteta Univerza v Ljubljani – 
Visoka poslovna šola, smer Podjetništvo 
- Pedagoška fakulteta Univerza v Ljubljani – 
magistrica Pomoči z umetnostjo - Magistrsko 
izobraževanje (druga bolonjska stopnja)/magistrska 
izobrazba - 450 ur praktičnega usposabljanja - 20 ur 
praktičnega usposabljanja na Psihiatrični kliniki v 
Ljubljani  

Za vse razpisane vsebine oz. izvajalce 
razpisanih vsebin bo ministrstvo upoštevalo 
verodostojna dokazila iz katerih bo razvidno, da 
prijavitelj zagotavlja pogoje za izvajanje Vsebine 
iz JR, kot so: 
Izvajalci Vsebine 1 morajo izpolnjevati naslednje 
pogoje glede zahtevane izobrazbe v JR: 
- zaključena vsaj VII. stopnja izobrazbe 
(univerzitetni program oz. magisterij stroke (2. 
bol. st.)  
- po pridobljeni zahtevani izobrazbi zaključeno 
dodatno izpopolnjevanje, s katerim dokazuje 
izkušnje za izvajanje Vsebine 1. 
 
Izvajalci Vsebine 3 morajo izpolnjevati naslednje 
pogoje glede zahtevane izobrazbe v JR – Glej 
odgovor pod zaporedno št. 9.  
 



 

- Centar za Psihodramu, Zagreb – edukacija za 
psihodramskog terapevta, 2011 – 2018, opravljenih 
600 ur teorije in metodologije v okviru Centra za 
Psihodramo v Zagrebu, 282 opravljenih ur teorije in 
metodologije izven organizacije Centra za 
Psihodramo v Zagrebu, 300 ur praktičnega 
usposabljanja – delo s klienti pod supervizijo, 150 ur 
vodene supervizije; certifikat še ni ovrednoten v 
Sloveniji, program izobraževanja pa je Akreditiran s 
EAP, EAPTI in FEPTO Za akreditacijo ECP.    
 

53 

10. 1. 2020 
129-204/2020-55 

MDPM Ajdovščina Zanima nas, če je pogoj za koordinatorja centra 
opravljen strokovni izpit? 

V okviru prijave na razpis opravljen strokovni izpit 
ni pogoj. Izvajalci Vsebin se bodo morali v 
primeru izbora na tem JR udeležiti 
pripravljalnega seminarja za preverjanje 
usposobljenosti s področja socialnega varstva in 
opraviti preizkus usposobljenosti, najkasneje v 
roku 6 mesecev od dneva zaposlitve/podpisa 
pogodbe. To ne velja za izvajalce, ki imajo že 
opravljen preizkus usposobljenosti s področja 
socialnega varstva, izvajalce, ki imajo opravljen 
strokovni izpit s področja socialnega varstva ter 
zunanje izvajalce, ki bodo storitev opravljali na 
podlagi izdanega računa. V primeru, da ima 
izvajalec opravljen strokovni izpit na področju 
zaposlovanja, šolstva, zdravstva, pravosodja, 
javne uprave se mora udeležiti pripravljalnega 
seminarja za preverjanje usposobljenosti s 
področja socialnega varstva, ni pa mu treba 
opravljati preizkusa usposobljenosti. 
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129-204/2020-56 

Zavoda Slokva  
so. p. 

Odgovor na vprašanje 45 med drugim odgovarja:  
v okviru tega razpisa ne bodo financirani občine, 
centri za socialna dela oziroma prijavitelji, katerih 
ustanovitelj je država; samostojni podjetniki ali 
gospodarske družbe, razen socialnih podjetij; 
Prijavitelj je socialno podjetje. Vsebino 1 in 3 nam 
bo pomagala izvajati zunanja izvajalka, ki ima s.p.. 

JR navaja, da se za izvedbo opravljenega dela 
izvajalcem Vsebin lahko povrne strošek na 
podlagi zaposlitve po pogodbi, po 
podjemni/avtorski pogodbi ali na podlagi 
izstavljenega računa. V primeru izstavljenega 



 

Plačali ji bomo na osnovi izstavljenega računa. Je 
to upravičeno? Enako bo pri supervizorju. Ima s. p. 
in nam bo za supervizije izstavila račun. Je to 
upravičeno? 

 

računa se lahko izvajalcu Vsebine povrne višina 
sredstev v obsegu največ 7.750,00 EUR letno.  
 
Stroški supervizije spadajo pod upravičene 
posredne stroške. 
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129-204/2020-57 

RIS Dvorec 
Rakičan 

Pri opisu Vsebin 1, 2 in 3 v prvem okvirčku tabel 
piše: Predstavitev naj obsega največ pol strani A4 
formata, tip in velikost pisave Arial 10.  
Zanima nas ali se to navodilo nanaša le na prvi 
okvirček tabele pri opisu ali na celotno tabelo skupaj 
(tudi namen, cilj, ciljna skupina in potrebe ciljne 
skupine)? 

 
Prav tako so priloge: Izjava 1 in 2 ter vzorec 
pogodbe objavljeni v pdf obliki. Da jih lahko 
izpolnimo, jih moramo spremeniti v ustrezno obliko. 
Predvidevamo, da je to dovoljeno in da ni mišljeno, 
da jih izpolnjujemo ročno? 

 

Glej odgovor pod zaporedno št. 48. 
 
 
 
 
 
 
 
Vzorec pogodbe je obvezna predloga iz 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) in je prijavitelj ne rabi izpolnjevati. 
 
Vsi zahtevani obrazci morajo biti lastnoročno 
podpisani in ožigosani.  
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Tina Zidanšek Kdo vse je lahko zunanji izvajalec - ali je lahko to 
društvo, s.p., d.o.o.? Ali je zunanji izvajalec lahko 
gospodarska družba – podjetje d.o.o.? Ali v tem 
primeru podjetje d.o.o. izstavi račun za strošek dela 
(letno v višini največ 7.7750€)? Imamo zunanjo 
izvajalko, ki bi izvajala del vsebine 2 in je zaposlena 
v podjetju d.o.o., ki bi nam za njeno opravljeno delo 
v projektu izstavilo račun. Je to vredu? 

Prijavitelj mora obvezno prijaviti vsaj eno redno 
zaposlitev za polovični delovni čas z naslednjim 
nazivom: Koordinacijski vodja (najmanj 1044 ur) 
- naloge: koordinacija aktivnosti, koordinacija 
neformalnega druženja, podpora pri izvajanju 
Vsebin, poročanje ministrstvu, priprava poročil, 
komunikacija s so/financerji, ipd. Vsi ostali 
izvajalci so lahko za opravljeno storitev plačani 
na podlagi zaposlitve po pogodbi, po 
podjemni/avtorski pogodbi ali na podlagi 
izstavljenega računa.  
 
V okviru tega razpisa ne bodo financirani občine, 
centri za socialno delo oziroma prijavitelji, katerih 
ustanovitelj je država, samostojni podjetniki ali 



 

gospodarske družbe, razen socialnih podjetij 
oziroma ostale navedbe iz JR. 
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Društva Eksena Ali se lahko za izvajalko, ki se je vključila v 
zavarovanje pred 1.1.2009, kot potrdilo o delovnih 
izkušnjah priloži samo celoten izpis iz ZPIZa (tudi za 
obdobje pred 1.1.2009), ker njena delovna knjižica 
pri delodajalcu ni bila zaključena (oz. je nepopolno 
izpolnjena)? Njeno zavarovanje traja od 1.4.2002 
dalje. 

 
Kako se v obrazcu 4 (opis delovnih izkušenj) vpiše 
podatek OD – DO? Še pravi, če je zaposlitev od 
16.3.2009, se vpiše podatek v formatu 2009, 03 
(leto, mesec)?  

 
Kako se zapiše obdobje zaposlitve v obrazcu 4 (opis 
delovnih izkušenj), če zaposlitev trenutno še traja? 
Torej, kaj se zapiše pod obdobje zaposlitve DO 
(datum oddaje razpisa ali »zaposlitev še traja«)? 

 
V obrazcu 4 (opis delovnih izkušenj) - kaj pomeni 
letno št. opravljenih ur? Če je delal zaposleni 17 let 
in 11 mesecev se vnese 35.496 ur (17*2088 ur) ali 
2088 ur (ker je zaposleni delal na tem delovnem 
mestu 8 ur/dan)?  

 

Delovne izkušnje izvajalcev razpisanih vsebin 
prijavitelj dokazuje skladno z navedbo iz točke 1. 
in 2 Obrazca 4 - Opis delovnih izkušenj.  
 
 
 
 
 
OD  - navede prvi dan, (mesec, leto) dneva    
          zaposlitve. 
DO - navede zadnji dan, (mesec, leto) dneva  
         zaposlitve. 
 
 
DO – zaposlitev do oddaje prijave na razpis še   
         traja. 
 
 
 
 
Leto vključuje 12 mesecev. Mesec 30/31/28 dni. 

 
 

Ministrstvo je skladno z navedbo v JR  odgovorilo na vsa zastavljena vprašanja, ki so prispela v obdobju  

od 21. 12. 2020 do vključno 11. 1. 2021. 

 

 


