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Vprašanja in odgovori 

Javni razpis za digitalno preobrazbo nevladnih in prostovoljskih organizacij ter povečanje vključenosti njihovih uporabnikov v 
informacijsko družbo 2021–2023  

23. 7. 2021 

Zap. 
št. 

Datum 
prejetja 

vprašanja 
Vprašanje Odgovor 

1. 29. 5. 2021 

 
Zakaj so kriteriji za prijavitelje 
projektov na JR tako visoki? 
 
Naša organizacija se namreč ne 
more prijaviti ne kot prijavitelj, ne 
kot partner, nimamo namreč niti 
enega zaposlenega, naši prihodki 
pa ne presegajo 10.000 €. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Skladno s Pravilnikom o postopkih za izvrševanje proračuna RS mora razpisovalec v 
razpisni dokumentaciji navesti pogoje, ki jih mora prejemnik proračunskih sredstev 
izpolnjevati, da se uvrsti v izbor za  dodelitev sredstev.  

Z namenom preverbe ali prijavitelji in partnerji izkazujejo zadostno finančno 
sposobnost za uspešno izvedbo projekta ter s tem zagotavljanja trajnosti po koncu 
sofinanciranja s strani ministrstva, je ministrstvo postavilo pogoj/e finančne 
sposobnosti, ki jo organizacije izkazujejo z izkazom svojega finančnega poslovanja 
bodisi v letu 2019 bodisi v letu 2020. S tem želi ministrstvo zmanjšati oziroma odpraviti 
možnost finančnega tveganja za (ne)uspešno izvedbo projekta. 
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2. 31. 5. 2021 

Smo društvo, (nevladna 
organizacija - pravna oseba 
zasebnega prava) in nas zanima ali 
smo ciljna skupina kateri je 
namenjen ta razpis? 

V kolikor izpolnjujete vse pogoje javnega razpisa (v nadaljnjem besedilu: JR), ki so 
določeni v poglavju 6.1.1 Upravičeni prijavitelji in partnerji za SKLOP A oz. poglavju 
6.1. 2 Upravičeni prijavitelji in partnerji za SKLOP B, ste upravičeni prijavitelj oz. 
projektni partner na tem JR. 
 
V razpisni dokumentaciji (v nadaljnjem besedilu: RD) pa so v poglavju 6.1 Splošni 
pogoji za prijavo na javni razpis dodatno navedena še zahtevana dokazila in način 
preverjanja pogojev za posamezen SKLOP. 

3. 1. 6. 2021 

Prosim, da nas obvestite o 
delavnicah za javni razpis: »Javni 
razpis za digitalno preobrazbo 
nevladnih in prostovoljskih 
organizacij ter povečanje 
vključenosti njihovih uporabnikov v 
informacijsko družbo 2021–2023«. 

O točnem datumu informativne delavnice, načinu izvedbe ter postopku prijave nanjo 
boste pravočasno obveščeni na spletni strani ministrstva: 
https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/javni-razpis-za-digitalno-preobrazbo-nvo/. 

Delavnica bo predvidoma organizirana v tednu med 14. 6 - 18. 6. 2021. 

 

4.  1. 6. 2021 

Ali se lahko na JR prijavi tudi 
turistično društvo? Oziroma ali se 
predvideva kakšen razpis zanje? 

Zanima me katero področje bi 
morali izbrati? Okolje? 

 

 

V kolikor izpolnjujete vse pogoje javnega razpisa (v nadaljnjem besedilu: JR), ki so 
določeni v poglavju 6.1.1 Upravičeni prijavitelji in partnerji za SKLOP A oz. poglavju 
6.1. 2 Upravičeni prijavitelji in partnerji za SKLOP B, ste upravičeni prijavitelj oz. 
projektni partner na tem JR. 

V razpisni dokumentaciji (v nadaljnjem besedilu: RD) pa so v poglavju 6.1 Splošni 
pogoji za prijavo na javni razpis dodatno navedena še zahtevana dokazila in način 
preverjanja pogojev za posamezen SKLOP. 

Posebnih javnih razpisov izključno za turistična društva na našem ministrstvu ne 
predvidevamo. Sklad za razvoj NVO je namenjen razvoju NVO na vseh področjih 
delovanja. 

Vsebinsko področje na katerega bi se prijavili na SKLOPU A je odvisno od vsebine 
projekta oz. področja, ki ga bo projekt naslavljal in ne od osnovne dejavnosti oziroma 
področja na katerem deluje vaše društvo.  

5. 1. 6. 2021 

Prebiram razpis, vendar ne najdem 
podatkov o tem kaj pomeni 
digitalna preobrazba nevladnih 
organizacij. 

V JR, v poglavju 2. Namen javnega razpisa je opredeljeno kaj vse zajema področje 
digitalne preobrazbe in sicer: 

- s pomočjo digitalnih rešitev zboljšati izkušnje uporabnikov storitev, ki jih izvajajo 
NVO,  
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Vljudno prosim za podatek kaj bi 
pridobilo društvo s tem?  

Imamo svojo privat  računalniško 
opremo, (staro 7 let), ker nimamo 
dovolj prihodkov za nakup 
nove,  amortizacije, 
računovodje...Je možno iz teh 
sredstev posodobiti ali nakupiti 
računalniško opremo za društvo? 
Procesor na računalniku še ni I3 ali 
boljši I5 ali najboljši I7. Imamo le še 
na pol delujoč digitalni 
projektor,  podarjen.  Računalniško 
opremo potrebujemo za vsako uro 
druženja pri plesnih 
aktivnostih,  klepetu v tujih jezikih... 

 

 

- s pomočjo digitalnih rešitev učinkovitejše zbiranje, obdelava in vizualizacija podatkov 
v organizacijah,  

- razvoj procesov in digitalnih rešitev za podporo poslovanja in izvajanja dejavnosti ali 
storitev NVO, 

- vpeljavo digitalnih poslovnih modelov ter razvoj digitalnih kompetenc (zaposlenih v 
nevladnih organizacijah in uporabnikov), digitalnih kadrov in digitalnih delovnih mest. 

Da bi si lahko lažje predstavljali je: 

- na SKLOPU A mišljena vpeljava digitalnih rešitev v vašo organizacijo z 
namenom, da razvijete neko novo ali nadgradite obstoječo storitev, ki bi jo 
vaša organizacija nudila vašim uporabnikom.  
Primer: ste upokojensko društvo in za vaše uporabnike med drugim nudite 
prevoze k zdravniku. Digitalna rešitev v vašem primeru bi npr. lahko bila 
izdelava aplikacije preko katere bi se vaši uporabniki prijavili za prevoz. 
Aplikacija bi uporabniku sporočila proste termine prevoza in lokacije prevoza, 
izvajalcem prevoza pa podatke o stranki/vaših uporabnikih, željen termin in 
kraj prevoza. S tem bi vašim uporabnikom bistveno skrajšali in olajšali iskanje 
in prijavo na prevoz, kar pomeni, da ste svojo storitev za uporabnike s 
pomočjo digitalne rešitve profesionalizirali, bistveno poenostavili in 
optimizirali. 

- na SKLOPU B je mišljena vpeljava digitalnih rešitev v vašo organizacijo z 
namenom olajšanja delovanja in poslovanja vaše organizacije. Digitalna 
rešitev, ki bi jo tu razvili mora biti namenjena vaši organizaciji, vašim 
zaposlenim, prostovoljcem ali npr. vašim članom.  
Primer: ste organizacija z veliko zaposlenimi. V organizacijo bi lahko npr. 
vpeljali digitalno rešitev (informacijski program),  ki bi vašim zaposlenim 
omogočila lažje opravljanje dela- npr. sistem za beleženje ur prisotnosti, 
odsotnosti, bolniških kar olajša delo računovodji pri obračunu plač. Ali ste 
organizacija, ki npr. nudi pravno pomoč in vsakodnevno prejemate veliko 
fizične pošte in telefonskih klicev. V organizacijo bi lahko vpeljali  digitalno 
rešitev (informacijski sistem) za evidentiranje, beleženje in shranjevanje 
pošte, klicev, ipd..). 

 
Nakup IKT opreme je upravičen v okviru JR, vendar mora biti le-ta namenjena 
potrebam prijavljenega projekta ter nujno potrebna za njeno izvedbo. Zgolj nakup 
opreme ne more predstavljati projekta, ki bi ga prijavili na JR. 
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6. 2. 6. 2021 

Prosim vas za pojasnilo, kaj 
pomeni navedba po 7. točko v 
razpisni dokumentaciji 
SODELOVANJE S 
PRIDRUŽENIMI PARTNERJI, da 
"prijavitelj ne more uveljavljati 
stroškov v okviru prijavljenega 
projekta? Torej, katerih stroškov ne 
more uveljavljati? 
 

Navedba v 7. točki JR, ki se nanaša na pridružene partnerje pomni, da je sodelovanje 
pridruženih partnerjev v projektu zaželeno in je pri ocenjevanju vloge tudi ovrednoteno 
z dodatnimi točkami (merilo 5.1 na SKLOPU A oz. merilo 4.1 na SKLOP B), vendar 
pa organizacije, ki v projektu sodelujejo kot pridruženi partnerji, v okviru projekta ne 
morejo uveljavljati stroškov oz. jih dobiti povrnjenih.   

Primer je lahko sodelovanje občine kot pridruženega partnerja, ki vam brezplačno 
odda prostor v katerem boste lahko izvajali delavnice za vaše uporabnike. Ali pa npr. 
časopisne hiše, ki vam brezplačno zagotovi oglaševanje vaše digitalne rešitve med 
svojimi bralci. 

7. 3. 6. 2021 

 Želeli bi preveriti, ali naša 
projektna ideja sodi v sklop A ali v 
sklop B, in sicer: 
 

- razvili bomo novo digitalno 
rešitev za kakovostno 
zbiranje podatkov na ravni 
naše mreže o uporabnikih 
vseh naših 
storitev/programov; to 
digitalno rešitev bomo 
uporabljali zaposleni v naši 
organizaciji in člani naše 
zveze, torej društva, ki so 
samostojne pravne osebe. 
 

Usposabljanja bomo organizirali za 
zaposlene in za člane/t. j. društva. 

Glede na opisano bi vaš projekt  spadal v SKLOP B, saj bo digitalna rešitev, ki jo 
nameravate razviti, namenjena vaši organizaciji, vašim zaposlenim oz. vašim članom. 
Prav tako bodo usposabljanja namenjena za vaše zaposlene in člane.  
 
Na SKLOPU B je mišljena preobrazba in profesionalizacija same organizacije v 
digitalno organizacijo, na SKLOPU A pa digitalizacija posamezne storitve, ki jo 
organizacija nudi svojim uporabnikom. 
 

8. 7.6.2021 

 

V okviru razpisa (Sklop A) bomo 
naslavljali izzive, ki naslavljajo tudi 
nacionalne cilje in program na 
področju projekta. Posledično bi 
bilo smotrno kot deležnika vključiti 
tudi ministrstvo, ki pokriva temo, ki 
jo želimo prijaviti na razpis. Ali je 
primerno, da kot pridruženega 

DA, v kolikor je vsebinsko to smiselno, je lahko pridruženi partner tudi ministrstvo.  

Pridruženi partner je lahko katerakoli pravna oseba ne glede na status in pravno 
obliko za katero prijavitelj ne more uveljavljati stroškov v okviru prijavljene vloge, lahko 
pa le- ta s svojo dejavnostjo in vlogo pripomore k uspešnejši izvedbi aktivnosti v 
prijavljeni vlogi oz. k doseganju zastavljenih ciljev. 
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partnerja (brez financiranja) 
vključujemo ministrstvo, ki pokriva 
področje naše prijave?  
 

9. 7.6.2021 

Imamo vprašanje glede vpisa 
prijavitelja oz. partnerja v vpisnik 
prostovoljskih organizacij:  

Zanima nas, kdaj najkasneje 
morata biti partner oz. prijavitelj 
vpisana v vpisnik prostovoljskih 
organizacij: pred objavo 
predmetnega razpisa, pred oddajo 
vloge na razpis…? 

 

Skladno z določili točke 6.1.1. JR (Upravičeni prijavitelji in partnerji za SKLOP A) velja, 
da morajo tako prijavitelji kot partnerji, ki se bodo prijavili na področje (10) 
prostovoljstvo, pogoj vpisa v vpisnik prostovoljskih organizacij in organizacij s 
prostovoljskim programom v skladu z Zakonom o prostovoljstvu izpolnjevati na dan 
prijave na javni razpis. 

 

10. 7.6.2021 

Za predmetni razpis imamo nekaj 
vprašanj na katera prosimo za 
odgovore. 
 

1. Ali mora biti partner na 
projektu tudi NVO ali je 
lahko druga pravna oseba 
(d.o.o., s.p...)? 

2. Ali mora biti partner iz 
istega področja kot 
prijavitelj (npr. šport) ali je 
lahko iz drugega področja 
(digitalizacija)? 

3. Kako lahko partner 
sodeluje pri projektu? Mora 
imeti aktivno vlogo – 
izpeljevati določeno 
aktivnost v projektu? 

4. V konkretnem primeru 
imamo NVO A in NVO B, ki 
sta nepovezani ampak 

1. Skladno z določili točke 6.1.1. JR (Upravičeni prijavitelji in partnerji za SKLOP A) 
in točko 6.1.2. JR (Upravičeni prijavitelji in partnerji za SKLOP B), mora vsak partner 
med drugim izpolnjevati pogoj, da je nevladna organizacija, ki izpolnjuje pogoje, 
določene v 2. členu Zakona o nevladnih organizacijah. 

D.o.o., s.p., lahko nastopajo v projektu kot pridruženi partnerji, skladno z določili točke 
7. JR. (glejte tudi odgovor št. 8). 

2. JR ne določa pogoja, da morajo vsi projektni partnerji prihajati iz istega vsebinskega 
področja. Konzorcij naj bo sestavljen iz organizacij glede na problem, ki ga bo 
naslavljal projekt. Ustreznost sestave konzorcija bo glede na ta kriterij ocenjevala tudi 
strokovna komisija in sicer pri merilu 4.1 na SKLOPU A.   

3. Partner mora imeti pri projektu aktivno vlogo, sicer ni smiselno, da ga vključite v 
projekt.  V Obrazcu št. 2: Prijavnica, je potrebno v Tabeli št. 2: Izvedbeni načrt projekta 
med drugim za vsako fazo projekta oz. glavno aktivnost navesti tudi odgovornega 
nosilca. Izvedbeni načrt projekta bo strokovna komisija ocenjevala pri merilu 2.1 na 
SKLOPU A. 
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vpeljujeta enake rešitve na 
področju digitalizacije. Se 
lahko v tem primeru NVO A 
prijavi kot prijavitelj, NVO B 
pa kot partner v projektu? 
S skupno prijavo bi tako 
znižali stroške vpeljave saj 
bi lahko določene 
dejavnosti/izobraževanje 
potekale istočasno (isti 
izvajalec). 

5. V razpisni dokumentaciji 
nismo zasledili informacij 
glede poročanja. Kdaj ter 
kako se poročajo stroški 
ter vlagajo zahtevki za 
izplačilo sredstev? Se 
zahtevki lahko vlagajo 
tekom projekta ali samo po 
končanju projekta? Preko 
katerega sistema poteka 
poročanje? 

4. V kolikor NVO A kot prijavitelj  in NVO B kot partner izpolnjujeta vse pogoje, 
določene v točki 6.1.1. JR (Upravičeni prijavitelji in partnerji za SKLOP A) oz. točke 
6.1.2. JR (Upravičeni prijavitelji in partnerji za SKLOP B), se lahko prijavita na JR. 

5. V skladu s pravili zakonodaje s področja javnih financ se bo sofinanciranje projektov 
izvajalo po principu povračil za nastale in plačane stroške. Izjema so predplačila v 
skladu z veljavnim zakonom, ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije.  

Podrobnejši način izplačevanja predplačila je opredeljen v vzorcu pogodbe, ki je 
sestavni del razpisne dokumentacije. Prav tako bo Ministrstvo za javno upravo 
objavilo Navodila upravičencem za izvajanje projektov v okviru Javnega razpisa za 
digitalno preobrazbo nevladnih in prostovoljskih organizacij ter povečanje vključenosti 
njihovih uporabnikov v informacijsko družbo 2021–2023 (v nadaljnjem besedilu: 
navodila upravičencem), v katerih bo natančno opredeljen način izplačevanja 
dodeljenih sredstev.  

Zahtevki se bodo vlagali tekom projekta, predvidoma na 4 mesece, razen 10% 
odobrenih sredstev, ki se bodo izplačala šele po potrditvi končnega poročila o 
izvedenem projektu. Poročanje ne bo potekalo preko informacijskega sistema. 

 

11. 7.6.2021 

 
1. Bodo zaposlitve vezane na 

projekt, kot pri 
"Profesionalizaciji NVO" in 
če ja, koliko zaposlitev je 
lahko vezanih na 
pridobljeno prijavo? 

 
2. So zavodi prav tako 

tretirajo kot NVO? 
 

3. Pri točki 6.2 je navedeno, 
da: se ne smejo podvajati 
že obstoječe rešitve javne 
uprave. Kako je to 
mišljeno? Kaj so rešitve 
javne uprave? 

1. Skladno z določili točke 9.1 RD (Stroški plač in povračil stroškov v zvezi z delom), 
zaposleni na projektu lahko dela polni ali krajši delovni čas. Stroški dela so upravičeni 
glede na dejansko opravljene ure na projektu (efektivne ure dela). V primeru, da 
zaposleni dela na programu le del delovnega časa, se njegov strošek obračuna v 
sorazmernem deležu, z upoštevanjem obsega opravljenega dela. JR ne vsebuje 
določila oziroma omejitev glede števila zaposlenih na projektu.   

2. V kolikor zavod izpolnjuje pogoje določene v 2. členu Zakona o nevladnih 
organizacijah, se šteje za nevladno organizacijo. 

3. To pomeni, da projekti  ne bodo sofinancirani, če bodo vsebovali digitalno rešitev 
(e- storitev, aplikacijo,  informacijski sistem), ki jo je že razvila država. 

4. Za samozaposleno osebo v kulturi velja, da v organizaciji ni zaposlena (oseba le 
dela za to organizacijo, ni pa v njej zaposlena, delodajalec te osebe ni organizacija, 
temveč on sam), zato v okviru prijavljenega projekta zanjo kot delodajalec v kategoriji 
upravičenih stroškov: 9.1 stroški plač in povračil stroškov v zvezi z delom- plače ne 
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4. Se plača samozaposlenih 

v kulturi, ki so sicer člani 
društva in aktivno delujejo 
v društvu se štejejo kot 
storitev? 

 

morete uveljavljati. V kolikor bo taka oseba izdala račun za opravljeno storitev in v 
kolikor bo strošek povezan z aktivnostmi, ki se nanašajo na vsebino projekta in je 
nujen za njegovo izvedbo, strošek lahko uveljavljate v  okviru stroška storitev zunanjih 
izvajalcev. 

 

12. 8.6.2021 

Ali sem prav prebral in razumel 
določila razpisne dokumentacije, 
da bo: 

- na področju A izbranih 
minimalno 11 (2 za 
področje prostovoljstva + 9 
x 1 na ostalih področjih + 
preostanek (če bodo še 
sredstva),  

- na področju B 
izbranih  točno 12 (po eden 
v vsaki regiji) 

 

Na SKLOPU A bo na posameznem področju izbran 1 projekt, razen na področju (10) 
prostovoljstvo, kjer bosta izbrana 2 projekta- torej 11 projektov ter dodatno še toliko 
projektov, kolikor bo na voljo preostanka sredstev na SKLOPU A (skupaj je za vse 
projekte na SKLOPU A namenjenih 2.600.000 EUR) ob predpogoju, da bodo vsi 
dosegli minimalni kakovostni kriterij 65 točk. 

Na SKLOPU B bo iz vsake regije izbran 1 projekt, torej 12 projektov ter dodatno še 
toliko projektov, kolikor bo na voljo preostanka sredstev na SKLOPU B (skupaj je za 
vse projekte na SKLOPU B namenjenih 1.980.000 EUR) ob predpogoju, da bodo vsi 
dosegli minimalni kakovostni kriterij 50 točk. 

13. 10.6.2021 

1. Če se prijavlja zveza društev in 
so društva-članice deležniki 
projekta, ali se lahko ta društva-
članice prijavijo kot kozorcijski ali 
kot pridruženi partnerji? Oz. ali so 
lahko kozorcijski oz. pridruženi 
partnerji na projektu le 
organizacije, ki so ne-članice 
zveze? 
 
2. In povezano vprašanje, če ima 
zveza društev svoje društva-
članice po vseh regijah Slovenije in 
so vsi načrtovani deležniki, ali 
lahko označimo izvajanje projekta 
na vseh teh regijah, ali se označi 
samo regije kjer bodo sodelovali 
pridruženi partnerji. 

1. V kolikor bodo imela društva- članice aktivno vlogo v projektu in jim bodo pri tem 
nastali stroški, za katere želite, ki so upravičeni v okviru JR, lahko v projektu nastopajo 
kot partnerji.   

Pridruženi partner pa je lahko katerakoli pravna oseba ne glede na status in pravno 
obliko (tudi NVO), za katero prijavitelj ne more uveljavljati stroškov v okviru prijavljene 
vloge, lahko pa le- ta s svojo dejavnostjo in vlogo pripomore k uspešnejši izvedbi 
aktivnosti v prijavljeni vlogi oz. k doseganju zastavljenih ciljev. 

2. V kolikor se bo projekt izvajal v vseh regijah Slovenije, označite vse regije, v kolikor 
se bo izvajal samo v regijah od koder bodo prihajali partnerji, pa označite le tiste 
regije. 

3. Upravičenci bodo v skladu z nacionalno zakonodajo zavezani pri izvajanju 
projektov upoštevati in spoštovati določila in osnovna načela (načelo gospodarnosti, 
učinkovitosti, uspešnosti ter transparentnosti), ki jih določa Zakon o javnem naročanju 
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Stroški 
 
3. Ali bo potreben izbor 
najcenejšega izvajalca (s tremi 
ponudbami), oziroma ali bo 
potrebno obrazložiti izbor? 
 
4. Pri stroških izvajalcev bolj iz 
previdnosti sprašujem ali bo 
upravičen strošek tudi 
programiranje novih rešitev 
oziroma dodatnih funkcionalnosti 
na rešitvah. Se pravi kadar gre za 
več dela, kot le za 'vklop' in 
'parametrizacijo' rešitev. 
 
5. Ali se bo nakup in najem IKT 
opreme obravnaval enako, ali bo 
upravičen zgolj nakup opreme (se 
pravi z vpisom v knjigo OS). Pri 
digitalni transformaciji je bistven del 
računalništvo v oblaku, kjer je na 
voljo le najem IKT. Če bo dovoljen 
najem opreme (kot storitev 
izvajalca), za kakšno časovno 
obdobje najema bo strošek 
upravičen? 

(ZJN-3).  Ministrstvo bo izpolnjevanje  le-teh preverjalo ob pregledu zahtevkov za 
izplačilo.  

4. Skladno z določili točke 9.2 RD (Stroški storitev zunanjih izvajalcev), med stroške 
zunanjih storitev sodijo tudi stroški povezani z vpeljavo digitalnih rešitev kamor spada 
tudi programiranje novih rešitev. 

5. Skladno z določili RD so stroški nakupa IKT opreme upravičeni stroški, če so 
namenjeni potrebam potrjenega projekta in so nujno potrebni za njegovo izvedbo. Pri 
najemu IKT opreme pa bodo upravičenci morali dokazati, da je bil najem stroškovno 
najbolj učinkovit način za uporabo opreme. Če  bi bil pri drugem načinu (npr. nakupu) 
stroški nižji, presežek stroškov ne bo priznan kot upravičen strošek. Najem IKT 
opreme lahko upravičenci uveljavljajo v okviru stroška storitev zunanjih izvajalcev 
(npr. stroški povezani z vpeljavo digitalnih rešitev, stroški povezani z izvedbo digitalne 
preobrazbe). 

Vsi stroški bodo s strani ministrstva sofinancirani le za čas izvajanja projekta. 

14. 10. 6. 2021 

V zvezi za javnim razpisom za 
digitalno preobrazbo NVO me 
zanima, če se lahko prijavi s.p.? 
 

S.p. lahko, skladno z določili točke 7. JR, nastopa v projektu kot pridruženi partner 
(glejte tudi odgovor št. 8), ne more pa nastopati v vlogi prijavitelja ali projektnega 
partnerja, saj ne izpolnjujejo pogoja JR, da so nevladna organizacija, ki izpolnjuje 
pogoje določene v 2. členu Zakona o nevladnih organizacijah. 

 

15. 11.6.2021 

Prosim za odgovor na vprašanje v 
zvezi s točko 9.1 Stroški plač in 
povračil stroškov v zvezi z delom v 
razpisni dokumentaciji: ali je 

Skladno z določili točke 9.1 RD (Stroški plač in povračil stroškov v zvezi z delom), se 
bodo stroški dela upravičili glede na dejansko opravljene ure na projektu (efektivne 
ure dela). Urna postavka je enotna za celoten čas trajanja projekta in znaša 17,80 
EUR ter zajema vse stroške dela (plača z vsemi pripadajočimi davki in prispevki 
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obračun mesečne plače ob 
upoštevanju 17,80 eur ustrezen: 
 
primer: 
I. bruto: 2.344,27 eur 
II. bruto: 2.721,70 eur 
+ malica: 84,00 eur 
+ potni stroški: 204,00 eur 
+ 1/12 regresa: 87,50 eur 
Mesečni strošek delodajalca: 
3.097,20 eur 

delojemalca in delodajalca, prehrana med delom in prevoz na delo in z dela, regres, 
nadomestila plače v skladu z veljavno zakonodajo – npr. praznik, dopust, boleznine 
do 30 dni).  

Višina plače pa je predmet pogodbenega razmerja med delodajalcem in zaposlenim. 

  

 

16. 14.6.2021 

Razmišljamo o prijavi na »Javni 
razpis za digitalno preobrazbo 
nevladnih in prostovoljskih 
organizacij ter povečanje 
vključenosti njihovih uporabnikov v 
informacijsko družbo 2021–2023« 
in imamo vprašanje v zvezi s 
statusom v javnem interesu. Ali 
mora le-ta biti natančno v področju, 
ki ga prijavljamo oz. lahko gledamo 
na to širše? 
 
V konkretnem primeru imamo 
status v javnem interesu za 
družine, razmišljamo pa o prijavi na 
področju dolgožive družbe.  
 

Skladno z določili točke 6.1.1. JR (Upravičeni prijavitelji in partnerji za SKLOP A) in 
točko 6.1.2. JR (Upravičeni prijavitelji in partnerji za SKLOP B), morajo prijavitelji na 
obeh SKLOPIH med drugim izpolnjevati pogoj, da so nevladna organizacija, ki ima 
podeljen status nevladne organizacije v javnem interesu. JR pa ne določa dodatnega 
pogoja, da mora imeti nevladna organizacija tudi podeljen status v javnem interesu 
na področju na katerega se bo prijavila. 

17. 17.6.2021 

Ali je najem programske opreme za 
kadrovsko evidenco, ki jo nudijo 
razni ponudniki proti mesečnem 
plačilu oz. najemnini, opravičen 
strošek omenjenega razpisa oz. ali 
je to predmet razpisa? Namreč, 
razmišljamo o prijavi na sklop B, 
zato omenjeni najem programske 
opreme vidimo, kot optimizacijo 
procesov v NVO in razširitev 
njihovega delovanja s pomočjo 

Najem programske opreme je lahko upravičen strošek, če je namenjen potrebam 
potrjenega projekta in  nujno potreben za njegovo izvedbo, tako da bo upravičenost 
tega stroška odvisna od vsebine vloge ter vaše obrazložitve v sami prijavi na javni 
razpis. 

Pri tem pa opozarjamo, da zgolj najem programske opreme ni predmet javnega 
razpisa. Predmet javnega razpisa in aktivnosti natančno določa poglavje 3 JR. 
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vpeljave digitalnih rešitev za 
učinkovitejše delovanje NVO. V 
nasprotju z najemom programske 
opreme za kadrovsko evidenco je 
druga opcija izdelava lastne 
programske opreme, kar v začetni 
fazi predstavlja velik finančni 
zalogaj za NVO. Obenem, ta druga 
opcija ima za »posledico« varstvo 
podatkov in shranjevanje le teh na 
varnih oblakih, kar ponovno 
predstavlja strošek. Za vse to pa je 
pri varianti najema opreme že 
poskrbljeno, obenem je letni 
strošek najema znosen. 

18. 17.6.2021 

1. Ali pridobitev dokazila iz Ajpesa 
o poravnanih davkih in dokazilo, da 
nismo v stečajnem postopku 
priskrbimo sami in priložimo že v 
vlogi ali bo to potrebno zgolj ob 
pozivu MJU? 
 
2. Ali je podjetje, ki bo ustvarilo 
digitalno rešitev lahko pridruženi 
partner ali naj ga navajamo zgolj 
kot izvajalca? 
 
3. V Obrazcih št.1B in 2B je 
potrebno navesti vsebinsko 
področje delovanja organizacije ali 
konzorcija? Je pri tem mišljeno 
delovanje v sklopu projekta, ki ga 
prijavljamo (npr. izobraževanje) ali 
delovanje naše organizacije sicer 
(npr. sociala, kultura, 
izobraževanje ... in lahko glede na 
to obkljukamo več možnosti)? 

 

1. V kolikor želite pri ocenjevanju projekta, pri dodatnem merilu: formalna popolnost 
vloge (podrobneje točka 14 RD, za SKLOP A: merilo 5.2 ter za SKLOP B: merilo 4.2) 
prejeti dodatni 2 točki, je potrebno vlogi na javni razpis predložiti vsa zahtevana 
dokazila, tudi omenjena. V kolikor vas bo ministrstvo z dopolnitvijo pozvalo k le-temu, 
pri omenjenem merilu ne boste prejeli dodatnih točk. 

 

2. Podjetje, ki bo ustvarilo digitalno rešitev je lahko pridruženi partner, vendar zanj v 
okviru projekta ne morete uveljavljati stroškov. 

 

 

3.  Na SKLOPU B je potrebno v Obrazcu 1B in 2B označiti vsebinsko področje na 
katerem deluje vaša organizacija. V kolikor je teh področij več, lahko označite več 
področij. Na SKLOPU B se vloge ne bodo ločevale oziroma izbirale glede na 
vsebinska področja, to velja le za SKLOP A. 
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19. 17.6.2021 
Je partner v projektu lahko 
izvajalec, torej računalniška firma, 
ki bi nam naredila aplikacijo?  

Skladno z določili točke 6.1.1. JR (Upravičeni prijavitelji in partnerji za SKLOP A) in 
točko 6.1.2. JR (Upravičeni prijavitelji in partnerji za SKLOP B), morajo partnerji na 
obeh SKLOPIH med drugim izpolnjevati pogoj, da so nevladna organizacija, ki 
izpolnjuje pogoje, določene v 2. členu Zakona o nevladnih organizacijah. 
Predvidevamo, da računalniška firma ne izpolnjuje tega pogoja, zato v projektu ne 
more nastopati kot projektni partner. 

20. 18.6.2021 

V družbi smo zasledili, da je 
aktualen Javni razpis za digitalno 
preobrazbo nevladnih in 
prostovoljskih organizacij ter 
povečanje vključenosti njihovih 
uporabnikov v informacijsko 
družbo 2021–2023. Ker si tudi na 
področju digitalne tehnologije 
želimo narediti korak naprej, nas 
zanima, koliko je to aktualno za 
delniške družbe, kakor smo mi? 

Delniške družbe niso upravičeni prijavitelji na tem javnem razpisu. 

21. 19.6.2021 

Na vas se obračam z vprašanjem 
glede razpisa. Zanima me kaj 
pomeni pri prijavi na Sklopu A, da 
se pri pogojih točka 3 in 5 
izvzameta. 

Dikcija pomeni, da mora prijavitelj izpolnjevati vse navedene pogoje javnega razpisa 
na dan oddaje na javni razpis, razen pogojev iz 3. in 5. točke, za katera je določen 
drugačen presečni datum- za točko 3. je potrebno izpolnjevanje pogoja glede 
zaposlitve izpolnjevati na dan 1.2.2021, za točko 5. pa izpolnjevanje pogoja 
poravnanih davkov in prispevkov na  zadnji dan v mesecu pred vložitvijo vloge na 
javni razpis. 

22. 21.6.2021 

Pri pisanju prijave bi nam 
pomagalo za to specializirano 
podjetje. Ali lahko strošek pisanja 
prijave uveljavljamo med stroški 
storitev zunanjih izvajalcev? 

Po tem javnem razpisu so do sofinanciranja upravičeni stroški, ki bodo pri prijavitelju 
oziroma konzorcijskemu partnerju nastali od datuma podpisa pogodbe o 
sofinanciranju projekta do konca izvajanja projekta, kot ga določi prijavitelj v vlogi (na 
SKLOPU A: najdlje do konca 24 mesečnega izvajanja sofinanciranih aktivnosti in na 
SKLOPU B: najdlje do konca 15 mesečnega izvajanja sofinanciranih aktivnosti). 

Vsi stroški, ki bodo nastali pred tem datumom, so neupravičeni. 
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23. 21.6.2021 

1. Lahko nakupimo programsko 
opremo, module pri nam ustreznih 
dobaviteljih (glede na to da 
določene module pri dobavitelju že 
uporabljamo)? 
 
  
 
2. poglajve 4.6. nakup IKT opreme 
kaj je upravičen strošek, kakšna 
IKT oprema je "dovoljena", 
sprejemljiva? 

1. V kolikor boste pri tem upoštevali in spoštovali določila in osnovna načela,  ki jih 
določa Zakon o javnem naročanju (ZJN-3)- to so: načelo gospodarnosti, učinkovitosti, 
uspešnosti ter transparentnosti, lahko izvedete tak nakup.   Ministrstvo bo 
izpolnjevanje  le-teh preverjalo ob pregledu zahtevkov za izplačilo. 

 

2. Skladno z določili RD so stroški nakupa IKT opreme upravičeni stroški, če so 
namenjeni potrebam potrjenega projekta in so nujno potrebni za njegovo izvedbo. 
Med nakup IKT opreme spada tako nakup strojne kot nakup programske opreme. 

24. 21.6.2021 

Po današnji delavnici se nam 
postavlja vprašanje, ali boste 
projekte v sklopu A, ki bodo 
ponujali storitev širši publiki, primer 
sos telefon, ki bo na voljo vsakomur 
v stiski, točkovalo z več točk kot 
projekt, ki bi bil namenjen le članom 
vključenim v NVO? In če se 
ocenjuje drugače, ali bi bil projekt v 
drugem primeru, če bi storitev vsaj 
deloma naslavljala tudi širšo 
publiko, ali bi bil enako ocenjen kot 
prvi primer? 

Število oseb, vključenih v usposabljanja je eno od meril, na osnovi katerega bo 
strokovna komisija ocenjevala vašo vlogo na SKLOPU A (merilo 2.4). Večje kot je 
število oseb, ki bodo vključena v usposabljanja, večje število točk lahko prejmete pri 
tem merilu.  

Pri tem opozarjamo, da so, skladno z določili JR, ciljna skupina SKLOPA A: nevladne 
organizacije in njihovi uporabniki, SKLOPA B pa nevladne organizacije in njihovi 
zaposleni, člani, prostovoljci, tako, da v kolikor boste prijavili projekt namenjen zgolj 
vašim članom, se ne morete prijaviti na SKLOP A. 

 

25. 22.6.2021 

Želela bi še dodatno preveriti glede 
Splošnih pogojev za upravičene 
prijavitelje in partnerje za SKLOP 
A. 
 
Je res, da za prijavitelja ni pogoj, da 
priloži kopija veljavnega 
ustanovitvenega akta ali drugega 
ustreznega temeljnega 
akta.     Da/Ne 
 
Medtem, ko partner pa mora 
priložiti kopijo veljavnega 
ustanovitvenega akta ali drugega 

1. DA, za prijavitelja ni potrebno priložiti kopije veljavnega ustanovitvenega akta 
ali drugega ustreznega temeljnega akta. Izpolnjevanje pogoja, da ste  NVO, 
ki izpolnjuje pogoje določene v 2. členu ZNorg vam je namreč relevantno 
ministrstvo že preverilo pred podelitvijo statusa NVO v javnem interesu. 

 

2. DA, projektni partner mora priložiti kopijo veljavnega ustanovitvenega akta ali 
drugega ustreznega temeljnega akta kjer jasno označi izpolnjevanje pogojev, 
določenih v   2. členu ZNOrg.      
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ustreznega temeljnega akta (in 
označiti izpolnjevanje določil 
prvega odstavka  2. člena 
ZNOrg).     Da/Ne 

26. delavnica 

Ali lahko ena pravna oseba 
sodeluje kot prijavitelj na sklopu A 
pri eni prijavi in kot partner na 
sklopu B pri drugi prijavi? 
 

Ne,  skladno z določili, navedenimi v točki 6 JR, ena pravna oseba lahko kandidira v 
okviru javnega razpisa bodisi kot prijavitelj bodisi kot partner zgolj enkrat. 

27. delavnica 

2. člen ZNOrg - Kaj točno pomeni 
izpolnjevanje pogoja NVO skladno 
z 2. členom Zakona o nevladnih 
organizacijah? 

Organizacije, ki se bodo prijavile na JR morajo med drugim izpolnjevati tudi pogoj, da 
so NVO, skladno z Zakonom o NVO. V 2. členu so našteti  pogoji, ki jih mora 
posamezna organizacija izpolnjevati, da se šteje za NVO. Ti pogoji so: 

- da je pravna oseba zasebnega prava s sedežem v Republiki Sloveniji, 
- da so jo ustanovile izključno domače ali tuje fizične ali pravne osebe 

zasebnega prava, 
- da je nepridobitna, 
- da je neprofitna, 
- da je neodvisna od drugih subjektov, 
- da ni organizirana kot politična stranka, cerkev ali druga verska skupnost, 

sindikat ali zbornica 

Pri neprofitnosti smo v JR dodali izjemo oziroma »odpustek« in sicer za del, mi se 
nanaša na prenos premoženja v primeru prenehanja delovanja organizacije. Zakon 
namreč določa, da se mora v takem primeru premoženje prenesti na drug NVO ali 
drugo nepridobitno pravno osebo javnega prava. V primeru, da navedenega (še) 
nimate urejenega v ustanovitvenem aktu, se boste s podpisom Obrazca št. 5 A oz. 5 
B zavezali, da boste to uskladili ob prvi spremembi ustanovitvenega akta.  

Izpolnjevanje vseh zgoraj navedenih pogojev iz 2. člena Zakona o NVO morate ob 
posredovanju vloge na JR v priloženem ustanovitvenem ali drugem ustreznem 
pravnem aktu  tudi jasno označiti. 

Ker se za prijavitelje zahteva, da imajo podeljen status NVO v javnem interesu, se 
zgoraj navedeni pogoji posebej ne preverjajo, saj so bili preverjeni že v postopku 
podelitve ali ohranitve statusa s strani pristojnega ministrstva. 
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28. delavnica 

Kako bo ministrstvo preverjalo 
izpolnjevanje pogojev? 

 

Ministrstvo bo izpolnjevanje pogojev za prijavo na javni razpis preverjalo skladno z 
določili 6.1 točke RD. V tej točki so za vsak SKLOP javnega razpisa posebej, tako za 
prijavitelja kot partnerja, v tabeli natančno navedena dokazila in način preverjanja 
izpolnjevanja vsakega posameznega pogoja posebej. 

Pri ocenjevanju vlog je med dodatnimi merili na obeh SKLOPIH javnega razpisa tudi 
merilo, ki se nanaša na formalno popolnost oddane vloge (merilo 5.2 na SKLOPU A 
in 4.2 na SKLOPU B). To pomeni, da če bo prijavitelj oddal formalno popolno vlogo 
ter priložil vse zahtevane obrazce in dokazila, zahtevana v JR v poglavju 18.2.1 za 
SKLOP A in 18.2.2 za SKLOP B, lahko pri tem merilu dobi dodatni 2 točki, zato 
predlagamo, da vsa zahtevana dokazila za izpolnjevanje pogojev tudi priložite ob 
oddaji vloge na JR. 

29. delavnica 

Kaj se zahteva za to, da 
organizacija pri merilu 
transparentnosti dobi vse točke (2 
točki). 

 

Pri ocenjevanju vlog je med dodatnimi merili na obeh SKLOPIH javnega razpisa tudi 
merilo, ki se nanaša na transparentnost (merilo 5.3 na SKLOPU A in 4.3 na SKLOPU 
B). Strokovna komisija bo pri tem merilu preverjala ali imajo organizacije, ki se 
prijavljajo na javni razpis in vsi njihovi partnerji, podatke o svoji organizaciji, delovanju 
in financah predstavljene na transparenten način.  

Pri tem bo preverjala ali so na spletni strani transparentno objavljeni naslednji podatki: 

- Imena članov upravljanja: za zavode so to člani sveta zavoda ali drugega 
kolegijskega organa, za društva so to člani upravnega organa ter za ustanove 
člani uprave. 

- letna vsebinska poročila: vsaj zadnje letno vsebinsko poročilo, 
- letna finančna poročila: vsaj zadnje finančno poročilo,  
- razmerje med najvišjo in najnižjo plačo: ni potrebno navesti višine posamezne 

plače, zadostuje le njuno razmerje, 
- predstavitev glavnih dejavnosti in rezultatov organizacije: vsaj za zadnje leto. 

Opozarjamo, da je potrebno v obrazec 1 A oz. 1 B navesti delujoče linke za vsako 
zahtevano informacijo posebej. Ne zadostuje, da se navede le splošen link na vašo 
spletno stran! V kolikor na priloženem linku ne bo razvidna točno zahtevana 
informacija, pri tem merilu ne boste prejeli dodatnih točk.  
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30. delavnica 

Na kakšen način bodo potekala 
izplačila? Ali partnerji sami zase 
uveljavljajo stroške? 

 

Izplačila bodo potekala na osnovi oddanih in s strani ministrstva potrjenih zahtevkov 
za izplačilo (v nadaljnjem besedilu: ZZI). ZZI vedno odda prijavitelj za celoten 
konzorcij, tudi za vse projektne partnerje. Konzorcijski partnerji ZZIjev ne oddajajo 
sami, temveč prijavitelj odda skupni ZZI za celoten konzorcij. Po izplačilu ZZI s strani 
ministrstva pa je dolžan prejeta sredstva prenakazati projektnim partnerjem ter 
ministrstvu posredovati dokazilo o prenakazilu (TRR izpisek). 

Natančen postopek priprave in oddaje ZZIjev bo določen in opisan v posebnih 
Navodilih upravičencem za izvajanje projektov v okviru Javnega razpisa za digitalno 
preobrazbo nevladnih in prostovoljskih organizacij ter povečanje vključenosti njihovih 
uporabnikov v informacijsko družbo 2021–2023, ki jih bo ministrstvo izdalo za izbrane 
upravičence in jim bodo na voljo ob oz. po podpisu pogodb o sofinanciranju. 

Predvideno je, da se bodo ZZIji oddajali na 4 mesece. 

Opozarjamo,  da bo ministrstvo 10 % vrednosti odobrenega projekta zadržalo in 
izplačalo šele po potrditvi končnega poročila. To pomeni, da se bo vrednost izplačala 
samo v primeru, da bodo vse predvidene aktivnosti izvedene ter da bodo cilji in 
kazalniki projekta doseženi. 

31. delavnica 

Kakšna je časovnica JR? Kdaj se 
lahko pričakuje podpis pogodb o 
sofinanciranju in začetek 
projektov? 

 

Predvidena časovnica javnega razpisa je naslednja: 

- rok za oddajo vlog na JR: 30. 7. 2021 
- odpiranje prispelih vlog na JR: predvidoma v tednu med 9. 8 in 13. 8. 2021 
- pozivi za dopolnitev formalno nepopolnih vlog: predvidoma v tednu med 9. 8 

in 13. 8. 2021 
- pregled prejetih dopolnitev: predvidoma v tednu med 23. 8 in 29. 8. 2021 
- ocenjevanje vlog s strani strokovne komisije: september 2021 
- priprava in izdaja sklepov o izboru/neizboru vlog: predvidoma sredina 

oktobra 2021 
- podpis pogodb o sofinanciranju: predvidoma konec oktobra oz. začetek 

novembra 2021. 

 Upravičenci morajo začeti z izvajanjem projektov najpozneje s 1. 1. 2022. 
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32. delavnica 

Ali  avdio vodiče štejete med IKT 
opremo? Avdio vodiče lahko 
uporabljajo npr. naglušni za boljše 
razumevanje komunikacije na 
sestankih, srečanjih, v galerijah, 
izletih, ipd.  

Skladno z določili RD so stroški nakupa IKT opreme upravičeni stroški, če so 
namenjeni potrebam potrjenega projekta in so nujno potrebni za njegovo izvedbo, 
tako da bo upravičenost tega stroška odvisna od vsebine vloge ter vaše obrazložitve 
v sami prijavi na javni razpis.  

Med nakup IKT opreme spada tako nakup strojne kot nakup programske opreme. 

 

33. delavnica 

Na SKLOP A se moramo prijaviti 
na naslednjih področjih: (1) sociala, 
(2) zdravje, (3) okolje...., ali obstaja 
kakšen kriterij na katero področje 
se lahko umestimo, ker so področja 
podana po neenakih kriteriji in so 
nekatera zelo splošna 
(prostovoljstvo, digitalizacija...).  
Kaj boste priznali in ali lahko 
zgrešimo področje in pademo ven? 

Za strokovno komisijo bo relevantna predvsem vaša obrazložitev glede umestitve 
projekta na posamezno področje (sklop meril, ki se nanašajo na ustreznost projekta)- 
predvsem utemeljenost projekta glede na potrebe/izzive/priložnosti posameznega 
področja ali ciljne skupine ter skladnosti s cilji in usmeritvami javnih politik na področju 
na katerega se boste prijavili. 

34. delavnica 

Če delamo npr. v prvih 3eh 
področjih sklopa A, ali se moramo 
fokusirati na eno področje v 
razpisu? 
 

Da, prijavite se lahko samo na eno področje in sicer tisto na katero se nanaša vsebina 
prijavljenega projekta (ni nujno, da je to področje na katerem primarno delate). 

35. delavnica 

Če se projekt funkcionalno dotika 
Sklopov A in B, v kateri sklop ga 
prijaviti, kaj pretehta? 
 

V splošnem velja, da v kolikor se bo digitalizirala storitev, ki je namenjena vašim 
uporabnikom, potem projekt vsebinsko spada v SKLOP A, v kolikor boste digitalizirali 
procese v vaši organizaciji in digitalizacija vpliva na vaše zaposlene, člane oz. 
prostovoljce, torej gre za digitalizacijo same organizacije, potem projekt vsebinsko 
spada v SKLOP B. Seveda pa bo vse odvisno od vaše obrazložitve v sami vlogi. 

36. delavnica 

Mi smo v zaključni fazi priprave 
spletne aplikacije (računalnik, 
tablica, prenosnik in pametni 
telefoni), bi jo uporabljali "vsi" javni 
sektor in nevladni sektor, kakor tudi 
posamezniki, kakor tudi tujci 
...Zanima me koliko lahko razpis 
pokrije prostovoljsko delo (potni 

Prostovoljsko delo je delo, ki ga posameznik opravlja v dobro drugih ali splošno korist. 
Zato mora biti prostovoljsko delo na projektu zelo dobro utemeljeno in izvajano 
skladno z Zakonom o prostovoljstvu. V kolikor bodo razvidni elementi delovnega 
razmerja, ne gre več za prostovoljsko delo. 
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stroški, računalnik, fotoaparati, 
GPS ...) samo aplikacijo (izdelavo) 
...."Aplikacija bo brezplačna 
 

37. delavnica 

Ali se pri kraju izvedbe 
usposabljanj  (kriterij regijski ključ) 
šteje izvedba tudi na spletu? Se v 
tem primeru potem šteje iz katere 
občine, torej iz koliko različnih 
občin prihajajo udeleženci? 
 

Kraj izvedbe usposabljanj se veže na fizično izvedbo usposabljaj v določeni regiji 
oziroma kraju/mestu. V kolikor bodo le ta izvedena on-line na spletu se šteje, da so 
namenjena uporabnikom iz regije oziroma mesta/kraja, ki ste ga navedli v vlogi na 
javni razpis. 

Primer: v vlogi ste  v  Obrazcu št. 2 A navedli, da boste izvedli usposabljanje v 
statistični regiji: Koroška, občini: Prevalje. To pomeni, da boste za vaše uporabnike 
usposabljanje izvedli  v Prevaljah v fizični obliki (v »živo«) ali na daljavo, vendar za 
uporabnike iz Prevalj (torej iste uporabnike, ki bi tudi sicer prišli v »živo«). 

38. delavnica 

Je možen nakup licenčne 
programske opreme? 
 

Da, skladno s točko 9 RD med stroške nakupa IKT opreme spadajo naslednji stroški: 

- nakup strojne opreme  (npr. računalniška oprema, digitalna avdio-video 
oprema, optični čitalci, ipd. ) in   

- nakup programske opreme (npr. nakup in vzdrževanje programske opreme, 
patentov, licenc, know-howa ali nepatentiranega tehničnega znanja, ipd.). 

 

39. delavnica 
Ali sklop A izključuje prijavo na 
sklop B? 

Da,  skladno z določili, navedenimi v točki 6 JR, lahko posamezna pravna oseba 
kandidira v okviru javnega razpisa le na enem SKLOPU. 

40. delavnica 

Ker ne dosegamo določenih 
kriterijev za sklop A (število 
zaposlenih, saj smo prostovoljska 
organizacija) toda naša rešitev je 
za zunanje uporabnike, ali lahko 
vseeno kandidiramo za sklop A? 
 

Ker ne izpolnjujete vseh pogojev, določenih v JR, bo vaša vloga, v kolikor je boste 
oddali, zavrnjena in ne bo predmet ocenjevanja. 

41. delavnica 

Če organizacija nima zaposlene 
osebe, je potem neprimerna za 
prijavo na razpis? 

Če organizacija nima zaposlene osebe, vendar izpolnjuje vse ostale pogoje za prijavo 
na JR, lahko v vlogi nastopa kot projekti partner na SKLOPU A ali SKLOPU B, sama 
pa vloge kot prijavitelj ne more oddati. 
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42. delavnica 
Zanima me, kaj vi v tem razpisu 
razumete kot IKT opremo? 

Skladno s točko 9 RD med stroške nakupa IKT opreme spadajo naslednji stroški: 

- nakup strojne opreme  (npr. računalniška oprema, digitalna avdio-video 
oprema, optični čitalci, ipd. ) in   

- nakup programske opreme (npr. nakup in vzdrževanje programske opreme, 
patentov, licenc, know-howa ali nepatentiranega tehničnega znanja, ipd.). 

43. delavnica 

Ali dodamo samo eno odločbo o 
javnem interesu ali vse, ki jih 
imamo? 
 

Za priznavanje izpolnjevanja pogoja iz JR je dovolj, če navedete in priložite  zgolj eno 
izdano odločbo. 

44. delavnica 
Ali se v prihodke štejejo vsi prihodki 
ali prihodki iz tržne dejavnosti? 

 

Za priznanje izpolnjevanja pogoja iz JR se štejejo vsi prihodki, ki jih je 
prijavitelj/partner imel v letu 2019 ali letu 2020 (za  izpolnjevanje pogoja je potrebno 
priložiti kopijo podatkov iz izkaza prihodkov in odhodkov- izkaz poslovnega izida). 

45. delavnica 

Ali imata lahko partnerja na sklopu 
B prijavljena vsebinsko različna 
projekta digitalizacije NVO ali se 
morata v tem usklajevati? 
 

Partnerji lahko kot konzorcij v okviru ene vloge oddajo le 1 (skupen) projekt. 

46. delavnica 
V mnogih društvih so člani tudi 
uporabniki in so storitve namenjene 
njim in pašejo pod A in B ? 

V splošnem velja, da v kolikor se bo digitalizirala storitev, ki je namenjena 
uporabnikom (v širšem smislu, ne gre za »zaprt« krog ljudi), potem projekt vsebinsko 
spada v SKLOP A, v kolikor boste digitalizirali procese v vaši organizaciji in se 
digitalizacija veže na vaše zaposlene, člane (gre za »zaprt«, ožji krog ljudi) oz. 
prostovoljce, torej gre za digitalizacijo same organizacije, potem projekt vsebinsko 
spada v SKLOP B. Seveda pa bo vse odvisno od vaše obrazložitve v sami vlogi. 

47. delavnica 
Kako se preverja članstvo? Npr. 
zavodi nimajo članov... 

 

Izpolnjevanje pogoja članstva se bo preverjalo z Izjavo prijavitelja o izpolnjevanju in 
sprejemanju razpisnih pogojev (Obrazec št. 4B). Ministrstvo ima pravico, skladno z 
določili JR, izpolnjevanje pogojev preveriti z dodatnimi dokazili, ki bi v tem primeru 
lahko bili vpogled v knjigo članstva, pristopne izjave k članstvu oz. drug ustrezen 
dokument, skladen s pravili organizacije, ki se nanaša na članstvo. 

 

Za zavode velja, da se bo, v kolikor imajo v ustanovitvenem ali drugem ustreznem 
temeljnem aktu predvideno članstvo, izpolnjevanje pogoja preverjalo na isti način kot 
za društva. 
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48. delavnica 

Imam vprašanje glede prihodka 
(70.000) ali je pomembno kakšne 
vrste je ta prihodek (npr. iz 
komercialne, nekomercialna 
dejavnosti, prihodki iz dejavnosti, ki 
je ena izmed tistih, ki so pogoj za 
razpis, sklopa A (npr. kultura...)) 

Za priznanje izpolnjevanja pogoja JR se štejejo vsi prihodki, ki jih je prijavitelj/partner 
imel v letu 2019 ali letu 2020 (za  izpolnjevanje pogoja je potrebno priložiti kopijo 
podatkov iz izkaza prihodkov in odhodkov- izkaz poslovnega izida). Štejejo vsi 
prihodki, ni pomembno kakšne vrste prihodki so. 

49. delavnica 

Na kakšen način v konzorcij 
vključiti zasebna podjetja ? So 
konzorcijski partnerji lahko 
mednarodni partnerji? 

Na kakšen način bodo zasebna podjetja vključena v projekt je odvisno od tega kakšno 
vlogo bodo imela v samem projektu. Ne morejo nastopiti kot prijavitelji ali konzorcijski 
partnerji, ker ne izpolnjujejo pogoja JR in sicer, da so NVO, lahko pa  v projektu 
nastopajo kot pridruženi partnerji ali kot zunanji izvajalci. 

Mednarodni partnerji ne morejo biti konzorcijski partnerji, saj ne izpolnjujejo pogoja 
JR, da so NVO, ki izpolnjujejo pogoje iz 2. člena Zakona o nevladnih organizacijah, ki 
določa, da so pravne osebe s sedežem v Republiki Sloveniji. Mednarodni partner pa 
lahko v projektu nastopa kot pridruženi partner.   

50. delavnica 

Glede pogojev v sklopu B ste 
omenili, da mora imeti organizacija 
200 članov. Ali to v primeru društva 
pomeni, da ima društvo 200 članov 
ali to, da ima organizacija 200 
uporabnikov katerim nudi usluge? 

Za izpolnjevanje tega pogoja se bo preverjalo formalno članstvo- to pomeni vpogled 
v knjigo članstva, pristopne izjave k članstvu oz. drug ustrezen dokument, skladen s 
pravili organizacije, ki se nanaša na članstvo. 

51. delavnica 

Ali je najem oblaka upravičen 
strošek in spada pod nakup IKT? Bi 
bila aplikacija za kadrovsko 
evidenco upravičen strošek- tudi 
najem ali zgolj lastna izdelava?  

Najem IKT opreme je lahko upravičen v okviru stroška storitev zunanjih izvajalcev 
(npr. stroški povezani z vpeljavo digitalnih rešitev, stroški povezani z izvedbo digitalne 
preobrazbe). Vendar pa bodo morali pri najemu IKT opreme upravičenci dokazati, da 
je bil najem stroškovno najbolj učinkovit način za uporabo opreme. Če bi bili pri 
drugem načinu (npr. nakupu ali lastni izdelavi) stroški nižji, presežek stroškov ne bo 
priznan kot upravičen strošek. 

52. delavnica 
Je kakšen časovni minimum glede 
izvedbe izobraževanj (npr. 2 uri ?) 

Časovni minimum izobraževanj v JR namerno ni določen, saj so ciljne skupine 
usposabljanj zelo različne in z različnimi potrebami. 

Pomembno je, da v sami vlogi na javni razpis prijavitelji vsako posamezno 
izobraževanje že natančno definirajo, tako po načinu izvedbe, vrsti izvedbe kakor tudi 
časovnem okviru in trajanju, saj bo le tako lahko strokovna komisija ocenila ali je 
posamezno usposabljanje primerno in ustrezno prilagojeno ciljni skupini 
usposabljanja (stari, mladi, zaposleni, ipd…). 
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53. delavnica 

Ali bodo projekti višje ocenjeni, če 
naslavljajo več strategij, ali je dovolj 
če se projekt utemelji s cilji 
strategije razvoja NVO? 

Omenjeni JR je del ukrepov, ki jih predvideva Strategija razvoja NVO, zato je jasno, 
da mora biti projekt že sam po sebi skladen z omenjeno strategijo.  

Pomembno je, da prijavitelj v vlogi navede ustrezne strateške dokumente 
(nacionalne, lokalne…), ki med cilji predvidevajo rešitve, ki ji predlagate v samem 
projektu, za SKLOP A pa se bo dodatno ocenjevalo še, da je projekt skladen tudi s 
ključnim/i strateškim/i dokumentom/i iz področja na katerega se prijavljate.  

54. delavnica 
Ali lahko v sklopu A kupimo 
računalnike za zaposlene in tablice 
za prostovoljce, vodje skupin? 

Nakup IKT opreme je upravičen v okviru JR, vendar mora biti le-ta namenjena 
potrebam prijavljenega projekta ter nujno potrebna za njeno izvedbo.  
Zgolj nakup opreme ne more predstavljati projekta, ki bi ga prijavili na JR. 
 

55. delavnica 
Ali je kakšen pogoj za delež 
zaposlitev vodje projekta - 
koordinatorja na projektu? 

Število ur, ki jih bo posameznik v okviru projekta opravil za koordiniranje oziroma 
vodenje projekta ni določen, vendar morajo biti ure opravljenega dela realno 
ovrednotene, kar se bo tudi ocenjevalo v okviru meril, ki se vežejo na finančni načrt 
projekta. 

56. delavnica 

Ali moramo za digitalne rešitve 
imeti uradne ponudbe? Kako bo 
potekalo financiranje? Na podlagi 
računov? Konkretno - v organizaciji 
imamo prostovoljca, ki je za nas 
izdelal že kar nekaj programov. Ali 
lahko to delo ovrednotimo v razpisu 
- nimamo računa za to. 

Prostovoljsko delo je delo, ki ga posameznik opravlja v dobro drugih ali splošno korist. 
Zato mora biti prostovoljsko delo na projektu zelo dobro utemeljeno in izvajano 
skladno z Zakonom o prostovoljstvu. V kolikor bodo razvidni elementi delovnega 
razmerja ne gre več za prostovoljsko delo. 

Stroški izdelave digitalne rešitve se lahko uveljavljajo bodisi v okviru stroškov zunanjih 
izvajalcev (zunanji izvajalec za opravljeno storitev izda račun) bodisi v okviru stroškov 
plač in povračil v zvezi z delom. 

57. delavnica 
Kako je s financiranjem konzorcija 
2xNVO + 1x javni zavod? Stroški 
slednjega niso kriti iz razpisa? 

Javni zavod lahko v projektu nastopa v vlogi pridruženega partnerja za katerega pa 
ne morete uveljavljati stroškov. 

58. delavnica 

Sklop A ne vidim partnerja, da bi 
lahko sodeloval z nami, sem pa 
siguren da je projekt velik in bo 
pokrival veliko posameznikov 
doma in iz tujine. 

Na javnem razpisu lahko na SKLOPU A kandidira prijavitelj samo skupaj s partnerji, 
ki bodo tako skupaj tvorili konzorcij oz. konzorcijsko partnerstvo. Konzorcij morata 
sestavljati najmanj dve (2) pravni osebi (prijavitelj ter en (1) partner). V nasprotnem 
primeru bo vaša vloga zavrnjena. 

59. delavnica 
Ali se za plačo vodi mesečna 
časovnica - za poročanje? 

Da, za uveljavljanje efektivnih ur dela na projektu bodo morale osebe, ki bodo delala 
ne projektu, voditi časovnico, iz katere bo morala biti razvidna vsebina dela za vsako 
posamezno uro, ki jo boste  želeli uveljavljati. 
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60. delavnica 

Ali bo strošek dela za pripravo, 
koordinacijo oz. vodenje aktivnosti 
projekta upravičen strošek, ali 
samo 'razvoj rešitev', 'izvedba 
usposabljanj'? 

Koordiniranje oziroma vodenje projekta je upravičen strošek v okviru projekta, vendar 
morajo biti ure opravljenega dela realno ovrednotene, kar se bo tudi ocenjevalo v 
okviru meril, ki se vežejo na finančni načrt projekta. 

Po tem javnem razpisu so do sofinanciranja upravičeni stroški, ki bodo pri prijavitelju 
oziroma konzorcijskemu partnerju nastali od datuma podpisa pogodbe o 
sofinanciranju, zato priprava projekta oz. vloge na javni razpis ni upravičen strošek. 

61. delavnica 
Ali je v excel tabeli napaka - 15% 
posrednih stroškov se računa od 
VSEH stroškov, ne zgolj plač? 

V Obrazcu št. 3 je bila napaka, ki smo jo že odpravili. Posredni stroški se računajo v 
višini do 15%  vrednosti stroškov plač in povračil stroškov v zvezi z delom. 

Za napako se iskreno opravičujemo. 

62. delavnica 
Nam lahko prosim pojasnite, kaj 
pomenijo posredni stroški? 

Posredni stroški so stroški, ki nastanejo oziroma so povezani z neposrednimi 
aktivnostmi sofinanciranega projekta in sicer v višini do 15 % vrednosti stroškov plač 
in povračil stroškov v zvezi z delom. Posredni stroški so upravičeni v pavšalu, zato se 
dokazila o njihovem nastanku ne prilagajo zahtevkom za izplačilo, vendar jih mora 
upravičenec hraniti. 

 
Primeri posrednih stroškov so:  

- stroški telekomunikacij, elektrike, ogrevanja, upravljanja, 
- stroški za potrošni material, drobni pisarniški material,  
- stroški najema poslovnih prostorov, ipd. 

 
Odstotek  posrednih stroškov, ki ga bo prijavitelj prijavil v Obrazcu št. 3: Finančni načrt 
bo naveden v pogodbi o sofinanciranju in se ga tekom izvajanja projekta ne sme 
spreminjati. V primeru konzorcijskih partnerjev je odstotek posrednih stroškov enak 
za vse partnerje. 
 

63. delavnica 

V sklopu projekta (sklop B) je 
potrebno opraviti določeno število 
izobraževalnih srečanj, ni pa 
opredeljeno koliko mora trajati eno 
izobraževalno srečanje. Torej, 
vprašanje je, koliko najmanj mora 
trajati eno izobraževalno srečanje?  

Časovni minimum izobraževanj v JR namerno ni določen, saj so ciljne skupine 
usposabljanj zelo različne in z različnimi potrebami. 

Pomembno je, da v sami vlogi na javni razpis prijavitelji vsako posamezno 
izobraževanje že natančno definirajo, tako po načinu izvedbe, vrsti izvedbe kakor tudi 
časovnem okviru in trajanju, saj bo le tako lahko strokovna komisija ocenila ali je 
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posamezno usposabljanje primerno in ustrezno prilagojeno ciljni skupini 
usposabljanja. 

64. delavnica 

Zanima me če ima delavec 
minimalno plačo in minimalen 
regres ter malico. Na projektu pa 
naredi 100 ur ali uveljavljamo 1. 
780 EUR stroška? 

Skladno z določili točke 9.1 RD (Stroški plač in povračil stroškov v zvezi z delom), se 
bodo stroški dela upravičili glede na dejansko opravljene ure na projektu (efektivne 
ure dela). Urna postavka je enotna za celoten čas trajanja projekta in znaša 17,80 
EUR ter zajema vse stroške dela (plača z vsemi pripadajočimi davki in prispevki 
delojemalca in delodajalca, prehrana med delom in prevoz na delo in z dela, regres, 
nadomestila plače v skladu z veljavno zakonodajo – npr. praznik, dopust, boleznine 
do 30 dni). V kolikor bo oseba v okviru projekta opravila 100 ur dela, zanjo lahko 
uveljavljate 1.780 EUR. 

Višina plače pa je predmet pogodbenega razmerja med delodajalcem in zaposlenim. 

 

65. delavnica 

Zanima me če je strošek zunanjega 
izvajalca 100.000 EUR ali si lahko 
ta strošek partnerji porazdelijo?  
 

Da, vendar mora zunanji izvajalec v tem primeru račun za opravljeno storitev razdeliti 
ter vsaki posamezni organizaciji/partnerju ločeno izstaviti račun.  

Pri tem opozarjamo tudi, da ste  pri izvajanju projektov v skladu z nacionalno 
zakonodajo zavezani upoštevati in spoštovati določila in osnovna načela (načelo 
gospodarnosti, učinkovitosti, uspešnosti ter transparentnosti), ki jih določa Zakon o 
javnem naročanju (ZJN-3).    

66. delavnica 

Pri izvajanju aktivnosti na daljavo, 
če se udeleženci priklapljajo od 
doma, ali se šteje da gre za 
aktivnost ki se izvaja na več regijah 
in več krajih ali kot da se izvaja na 
mestu izvajalca? 

Kraj izvedbe usposabljanj se veže na fizično izvedbo usposabljaj v določeni regiji 
oziroma kraju/mestu. V kolikor bodo le ta izvedena on-line na spletu se šteje, da so 
namenjena uporabnikom iz regije oziroma mesta/kraja, ki ste ga navedli v vlogi na 
javni razpis. 

Primer: v vlogi ste  v  Obrazcu št. 2 A navedli, da boste izvedli usposabljanje v 
statistični regiji: Koroška, občini: Prevalje. To pomeni, da boste za vaše uporabnike 
usposabljanje izvedli  v Prevaljah v fizični obliki (v »živo«) ali na daljavo, vendar za 
uporabnike iz Prevalj (torej iste uporabnike, ki bi tudi sicer prišli v »živo«). 

67. delavnica 

Kako se dokazuje uporabnike, 
vključenih v izobraževanja? (liste 
prisotnosti, posnetki zaslonov, e-
liste prisotnosti? 

Primeri dokazil so lahko različni in so odvisni od načina izvedbe usposabljanja. 
Pomembno je, da bo upravičenec lahko dokazal, da je usposabljanje zares potekalo, 
kraj in čas usposabljanja, vsebina usposabljanja ter št. udeležencev. V splošnem se 
lahko npr. upoštevajo naslednja dokazila: 

- vabilo na usposabljaje/najava usposabljanja, 
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- gradivo iz usposabljanja, 
- »on-line« posnetek usposabljanja, 
- liste prisotnosti, 
- posnetki zaslona ter analitika glede št. prijavljenih na »online« usposabljanje, 
- e-liste prisotnosti, 
- odzivi/članki o usposabljanju, 
- slike iz usposabljanja, 
- ipd. 

68. delavnica 
Ali v razpis spada prenova oziroma 
nadgradnja internetne strani? 

Ne, prenova oz. nadgradnja spletne strani ne more predstavljati  projekta, ki bi ga 
prijavili na JR. 
 

69. delavnica 

Ali se bo pri ocenjevanju glede na 
število uporabnikov, vključenih v 
usposabljanja, kaj gledalo na ciljno 
skupino? Ali bo za vse ciljne 
skupine veljalo enako? Na začetku 
ste omenjali starejše, ki jih je tega 
strah. Nadalje ste dejali, da je treba 
imeti posebne vrste usposabljanj 
za to ciljno skupino. Ali boste dali 
točke glede na celotno prijavnico ... 
tudi pri številu vključenih 
uporabnikov? 

Na SKLOPU A se pri merilu 2.4 (število vključenih oseb v usposabljanja) točkuje 
skupno število oseb vključenih v vsa usposabljanja. Večje kot bo število vključenih 
oseb, več točk lahko prejmete pri tem merilu. 

Nadalje pa se pri merilu 2.1 (zasnova projekta) med drugim ocenjuje tudi ustreznost 
metod dela glede na ciljno skupino- torej ustreznost predvidenih usposabljanj zanje, 
pri merilu 1.3 pa ustreznost projekta glede na potrebe ciljne skupine ter sama korist 
projekta za uporabnike.  

70. delavnica 

Ali je lahko konzorcijski partner iz 
tujine in sicer  za  namen 
usposabljanja o IKT, ki jih že 
uporablja?  

Ne, konzorcijski partner ne more biti iz tujine, saj ne izpolnjuje pogoja JR, da je NVO, 
ki izpolnjuje pogoje iz 2. člena Zakona o nevladnih organizacijah, ki določa, da je 
pravna oseba s sedežem v Republiki Sloveniji. Mednarodni partner pa lahko v 
projektu nastopa kot pridruženi partner.   

71. Delavnica 

Ali se pod sklopom A lahko pokriva 
več sklopov. Npr .sociala, 
zdravstvo in dolgoživa družba? V 
naši NVO so namreč uporabniki s 
težavami v duševnem zdravju, ki so 
tudi starejši in kronično bolni oz. 
imajo pridružene zdravstvene 
težave? 

Ne, na SKLOPU A se lahko prijavite zgolj na eno (1) od naslednjih področij: (1) 
sociala, (2) zdravje, (3) okolje, prostor, ohranjanje narave, (4) kultura, (5) šport, 
rekreacija, (6) izobraževanje, raziskovanje, znanost, (7) človekove pravice, (8) 
informacijska družba, digitalizacija, (9) dolgoživa družba, (10) prostovoljstvo. 

V kolikor boste v vlogi označili več področij, bo vaša vloga zavrnjena. 
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72. Delavnica 
Lahko, prosim, podate kak primer 
ustreznega kazalnika za tabelo 4.4. 
kazalniki projekta? 

Na SKLOPU A v Tabeli 6 navedete kazalnike, ki jih boste sami določili (najmanj 3 in 
največ 5) in so specifični za vaš projekt. 

Primer:  

Naziv kazalnika Izhodiščna 
vrednost v letu 
2021 
*(pred vpeljavo 
digitalne storitve, 
stanje v času 
oddaje vloge na JR) 

Končna vrednost 
v letu 2023 
*(po digitalizaciji 
storitve, stanje ob 
zaključku projekta) 

Sredstvo za 
preverjanje 

Št. nočitev v 
planinskih 
kočah/mesec 

300 
nočitev/mesečno 

483 
nočitev/mesečno 

Analitičen izpis iz 
aplikacije 

Št. brezplačnih 
prevozov 
starejših 
oseb/teden 

220 
prevozov/tedensko 

350 
prevozov/tedensko 

Analitičen izpis iz 
aplikacije 

 

Na SKLOPU B v Tabeli 6 navedite kazalnike, ki jih boste sami določili (najmanj 1 in 
največ 3) in so specifični za vaš projekt. 

Primer: 

Naziv kazalnika Izhodiščna 
vrednost v letu 
2021 
(pred vpeljavo 
digitalne storitve, 
stanje v času 
oddaje vloge na JR)  

Končna vrednost 
v letu 2022 
(po digitalizaciji 
storitve,  stanje ob 
zaključku projekta) 

Sredstvo za 
preverjanje 

Št. ur, ki jih 
organizacija 
porabi za 
pripravo 
obračuna plač 

150 ur/mesečno 62/mesečno Analitičen izpis iz 
aplikacije 
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73. delavnica 

Naše društvo deloma deluje preko 
spleta, predvsem odgovarjamo na 
razna vprašanja,  nudimo 
svetovanja ali objavljamo aktualne 
informacije. To objavljamo preko 
email pošte, facebook strani, naše 
spletne strani. Ali razpis sofinancira 
delo zaposlenih za prej omenjene 
storitve (objavljanje prispevkov na 
spletnih platformah, informiranje 
oz. svetovanje preko e-mail ipd)?  

Ne, prijavljeni projekti morajo biti namenjeni digitalizaciji organizacij z vpeljavo novih 
procesov, pri vas, če prav razumemo, pa so ti pretežno že uvedeni. Povračilo stroškov 
dela zaposlenih na projektu namreč ni primarni namen JR. 

74. delavnica 

Za SKLOP A- Ali je število točk 
odvisno tudi od samega števila 
partnerjev? (Torej, če imamo 2 
partnerja, dobimo več točk, kot če 
imaš zgolj enega?)  

Ne, ocenjevala se bo kvaliteta konzorcija in doprinos vsakega posameznega 
konzorcijskega partnerja k doseganju ciljev projekta (merilo 4.1 ustreznost konzorcija 
ter 4.2 opredelitev vlog v konzorciju). Večje število partnerjev v konzorciju ne prinaša 
dodatnih točk pri ocenjevanju. 

75. delavnica 

Pri sklopu B boste gledali projekte 
glede na regije. Kako se v tem 
primeru upošteva prijave, kjer je en 
partner iz Z in en iz V Slovenije? 

Skladno z določili JR za SKLOP B velja, da bo iz vsake regije sofinanciran en (1) 
projekt, in sicer se regija določi glede na sedež prijavitelja. 

76. delavnica 
Razpis za digitalizacijo ne 
omogoča digitalne oddaje? 

Ne, žal za enkrat digitalna oddaja vloge na javni razpis še ni možna. 

77. delavnica 

Je možno znotraj enega projekta 
(digitalizacija organizacije) vključiti 
več manjših projektov za izboljšavo 
delovanja naše organizacije ali je 
boljše izpostaviti le en projekt 
oziroma rešitev, večjega? 

Prijavljeni projekt lahko zajema optimizacijo več procesov v organizaciji, ne zgolj 
enega. 

78. delavnica 
Kaj pomeni originalni podpis? Ali 
elektronski podpis ne velja? 

Originalni podpis pomeni lastnoročni originalni podpis odgovorne osebe ali podpis 
odgovorne osebe z varnim elektronskim podpisom s kvalificiranim potrdilom. 
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79. 
 

delavnica 

Ali lahko oddamo vlogo za 
zaposlitev osebe, ki bo organizaciji 
pomagala pri digitalizaciji in 
klasifikaciji dokumentov ali pri 
uporabi ISO? 

Vsebina projekta ne more biti zgolj zaposlitev osebe, ki bo pomagala pri digitalizaciji, 
vendar mora projekt vsebovati vse aktivnosti, ki ju za posamezen sklop določa 
predmet javnega razpisa. 

80. delavnica 
Pod kaj se uvrsti stroške za 
službena potovanja? 

Stroški službenih potovanj za zaposlene osebe na projektu niso upravičen strošek na 
tem javnem razpisu. 

81. delavnica 

Kazalniki - kaj napisati pri 
izhodiščni vrednosti pri npr. 
aplikaciji ki sedaj še ne obstala? 
vrednost 0? 

 

Izhodiščna vrednost v letu 2021 pomeni vrednost kazalnika pred vpeljavo digitalne 
storitve, stanje kazalnika v času oddaje vloge na JR.  

 

82. delavnica 

Ali so v prihodke 70.000 eur 
vključena sredstva, ki jih 
prejemamo na  drugih javnih 
razpisih? 

Za priznanje izpolnjevanja pogoja JR se štejejo vsi prihodki, ki jih je prijavitelj/partner 
imel v letu 2019 ali letu 2020 (za izpolnjevanje pogoja je potrebno priložiti kopijo 
podatkov iz izkaza prihodkov in odhodkov- izkaz poslovnega izida) tudi sredstva, ki 
ste jih prejeli na drugih javnih razpisih. 

83. delavnica 

Zasebni zavod, s statusom 
prostovoljske organizacije. Kakor 
nam je znano, zasebni zavodi 
zakonsko sploh ne moremo 
pridobiti statusa "društva v javnem 
interesu". 

Z uveljavitvijo Zakona o nevladnih organizacijah v aprilu 2018 je možno pridobiti 
status NVO v javnem interesu na vseh področjih, ne glede na pravnoorganizacijsko 
obliko, v kolikor organizacija izpolnjuje pogoje, da je nevladna organizacija. 

84. delavnica 

V našem društvu imamo namensko 
omejeno število članov, a zagotovo 
imamo več kot 200 zainteresiranih, 
če bi ponudili to možnost. Smo se 
pa že v preteklem letu izjemno 
potrudili v smislu digitalizacije, da bi 
naše vsebine, ponudba in storitve 
prišle do naših bralcev, sledilcev, 
uporabnikov. Bi bila možnost, da bi 
prijavili takšen program/projekt, da 
bi članstvo odprli saj imamo zelo 
zanimive ideje, ki so ravno digitalne 
narave in za katere že vemo, da so 

Prijavitelj na SKLOPU B mora pogoj, da je imel zaposlene vsaj tri (3) osebe za polni 
ali krajši delovni čas ali da je imel zaposleno vsaj eno (1) osebo za polni ali krajši 
delovni čas in vsaj 200 članov izpolnjevati na dan 1. 2. 2021. 
 V kolikor na ta dan v organizaciji niste imeli vsaj 200 članov ne izpolnjujete vseh 
pogojev za prijavo na javni razpis. V primeru oddaje vloge na javni razpis bo le-ta 
zavrnjena. 
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potreba naših uporabnikov. In celo 
širše Slovenije. Trenutno torej 
nimamo 200 članov (smo se tako 
odločili), a bi jih lahko zbrali v zelo 
kratkem času. Bi se torej lahko 
prijavili na Sklop B z odlično idejo, 
ki je že v povojih in bi vam vaša 
sredstva pomenila, da to 
profesionalno digitalno izpeljemo?  

85. delavnica 
Ali se upošteva tudi zaposlitev 
osebe v javnih delih ? 

Da, zaposlena oseba preko javnih del se šteje za osebo, zaposleno v vaši organizaciji. 

86. delavnica 

Ali se lahko projektne aktivnosti 
pričnejo izvajati pred formalnim 
pričetkom projekta? Na primer, da 
začnemo izvajati aktivnosti 
septembra?  

Da, projektne aktivnosti lahko začnete izvajati še pred podpisom pogodbe o 
sofinanciranju, vendar pa so po tem javnem razpisu do sofinanciranja upravičeni 
stroški, ki bodo pri prijavitelju oziroma konzorcijskemu partnerju nastali od datuma 
podpisa pogodbe o sofinanciranju projekta do konca izvajanja projekta, kot ga določi 
prijavitelj v vlogi (na SKLOPU A: najdlje do konca 24 mesečnega izvajanja 
sofinanciranih aktivnosti in na SKLOPU B: najdlje do konca 15 mesečnega izvajanja 
sofinanciranih aktivnosti), zato za te aktivnosti, v okviru prijavljenega projekta, ne 
morete uveljavljati stroškov. 

87. delavnica 
Ali je lahko pridruženi partner pri 
sklopu B. organizacija, ki nima 
nobenega zaposlenega (še). 

DA,  za pridružene partnerje javni razpis ne določa nobenih pogojev glede prijave na 
javni razpis. 

 

88. delavnica 
Ali je lahko na linku za 
transparentnost objavljen .pdf z 
vsemi želenimi info iz JR? 

Namen pogoja transparentnosti je, da so podatki o organizaciji jasno vidni in 
vsakomur lahko dostopni, zato naj bodo zahtevane informacije v pdf. dokumentu tudi 
tako predstavljene (jasno razvidne in lahko dostopne). 

89. delavnica Ali je lahko LUR partner? 

Ne, javni zavod ni upravičen partner, saj ne izpolnjuje vseh zahtevanih pogojev 
javnega razpisa (ni nevladna organizacija, ki bi izpolnjevala pogoje iz 2. člena Zakona 
o NVO). 

90. delavnica 
Bo možnost avansa? V kolikšnem 
%? 

Da, JR predvideva predplačila. 

Predplačila bo ministrstvo upravičencu izplačevalo na osnovi izstavljenih zahtevkov 
za predplačila (v nadaljnjem besedilu: ZZPP). Višina posameznega predplačila bo 90 
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% od predvidene višine zahtevkov za izplačilo (v nadaljnjem besedilu: ZZI) za, s strani 
ministrstva določeno prihodnje obdobje (predvidoma za 4 mesece).  

Primer:  V kolikor boste z izvajanjem projekta pričeli novembra 2021, lahko v 
novembru oddate ZZPP v višini 90% stroškov, ki jih predvidevate za prihajajoče 
obdobje 4 mesecev (november- december- januar in februar 2022). Npr. da je to 
znesek 10.000 EUR. ZZPP tako v novembru mesecu oddate v višini 9.000 EUR. V 
mesecu marcu 2022 pa boste oddali zahtevek za izplačilo (v nadaljnjem besedilu ZZI) 
v višini razlike med dejansko nastalimi stroški za to obdobje (november- februar) ter 
že prejetimi sredstvi po ZZPPju (9.000 EUR). Pri tem boste morali priložiti dokazila za 
vse nastale stroške, ki morajo biti do oddaje ZZI že v celoti plačani. 

Podrobnejši postopek izstavitve zahtevkov za predplačilo bo določen v  Navodilih 
upravičencem za izvajanje projektov v okviru Javnega razpisa za digitalno preobrazbo 
nevladnih in prostovoljskih organizacij ter povečanje vključenosti njihovih uporabnikov 
v informacijsko družbo 2021–2023, prav tako bo ministrstvo za izbrane prijavitelje 
pripravilo delavnico na to temo. 

91. 
 

delavnica 

Imamo že razvito digitalno storitev, 
ki pa ne živi, ker nimamo kadra, ki 
bi jo izvajal. Razumemo, da razpis 
ni namenjen zaposlitvam, vendar 
pa bi z zaposlitvijo osebe lahko to 
rešitev dovolj spromovirali, da bi 
dejansko lahko delovala. Ali je taka 
zaposlitev upravičena? 

Vsebina projekta ne more biti zgolj zaposlitev osebe, ki bo pomagala pri digitalizaciji, 
vendar mora projekt vsebovati vse aktivnosti, ki ju za posamezen SKLOP določa 
predmet javnega razpisa. 

Prav tako so po tem javnem razpisu do sofinanciranja upravičeni stroški, ki bodo pri 
prijavitelju oziroma konzorcijskemu partnerju nastali od datuma podpisa pogodbe o 
sofinanciranju projekta do konca izvajanja projekta, kar pomeni, da stroškov za razvoj 
digitalne storitve, ki ste jo že razvili, ne morete uveljavljati v okviru prijavljenega 
projekta. 

92.  delavnica 

Sprašujem, če smo mi lahko 
pridruženi partner pri sklopu B 
glede na to da  še nimamo 
nobenega zaposlenega. Zanima 
me še če bi nakup dronov za 
digitalizacijo kmetijstva prišel v 
poštev? 

V kolikor v organizaciji na dan 1.2.2021 niste imeli zaposlene osebe, potem lahko v 
projektu nastopate kot pridruženi partner (zanje JR ne določa nobenih pogojev). 
Lahko pa, v kolikor izpolnjujete ostale pogoje JR (glejte podrobneje točko 6.1 RD) 
nastopate v projektu tudi kot partner, in sicer tako na SKLOPU A kot na SKLOPU B. 

Skladno z določili RD so stroški nakupa IKT opreme upravičeni stroški, če so 
namenjeni potrebam potrjenega projekta in so nujno potrebni za njegovo izvedbo, 
tako da bo upravičenost tega stroška odvisna od vsebine vloge ter vaše obrazložitve 
v sami prijavi na javni razpis.  
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93. 23. 6. 2021 

Ali je lahko pridružen partner na 
sklopu B obenem tudi zunanji 
izvajalec? 

Skladno z  določili JR pridruženi partner ne more istočasno nastopati v projektu tudi 
kot zunanji izvajalec, saj za pridružene partnerje velja, da v okviru projekta ne morejo 
uveljavljati stroškov. 

94. 24. 6. 2021 

Ali je upravičen strošek projekta 
tudi storitev programiranja podjetja 
v EU, ki je visoko kvalificirano za 
programiranje specifičnih rešitev, ki 
bi omogočila prilagojen sistem za 
naše potrebe in integracijo z vsemi 
našimi že obstoječimi podsistemi? 
 

Da, kot zunanji izvajalec lahko v projektu nastopa tudi pravna oseba/podjetje s 
sedežem v tujini (EU). Pri tem samo opozarjam, da ste skladno z določili JR, pri 
izvajanju projektov v skladu z nacionalno zakonodajo zavezani upoštevati in 
spoštovati določila in osnovna načela Zakona o javnem naročanju (ZJN-3)-načelo 
gospodarnosti, učinkovitosti, uspešnosti ter transparentnosti. 

 

95. 24. 6. 2021 
Je lahko pridružen partner tuja 
pravna oseba? 

Da, tuja pravna oseba lahko v projektu nastopa kot pridruženi partner. Pri tem 
opozarjamo, da v kolikor želite pri merilu, ki se nanaša na pridružene partnerje, prejeti 
dodatne točke pri ocenjevanju, morate vlogi priložiti  tudi s strani pridruženega 
partnerja podpisano Prilogo št. 4: Dogovor o sodelovanju s pridruženim partnerjem. 

96. 28. 6. 2021 
Se vzpostavitev spletne učilnice 
smatra kot digitalna rešitev?  

Sicer ste podali premalo informacij, da bi lahko podali konkretnejši odgovor, namreč 
ni jasno za kakšno spletno učilnico gre, kakšen bo njen obseg, vsebina. Vzpostavitev 
spletne učilnice se načeloma lahko smatra za digitalno rešitev, seveda pa je vse 
odvisno od vaše podane obrazložitve v sami vlogi. Na SKLOPU A (kamor 
predvidevam da se boste prijavili) mora biti to res »velika zgodba«, nekaj novega, ne 
zgolj še ena od mnogih spletnih učilnic, ki so trenutno že na voljo na spletu. 

97. 29. 6. 2021  

1. Sklepamo, da je zunanji 
izvajalec lahko organizacija ali 
posameznik (slednji na podlagi 
avtorske ali podjemne pogodbe). 
Sklepamo prav? 
 
2.V prijavnici v poglavju 4 v tabeli 2 
je v zadnjem stolpcu treba navesti  
odgovornega nosilca posamezne 
aktivnosti. Glede na zapis v 
oklepaju, sklepamo, da je 
odgovorni nosilec aktivnosti lahko 
tudi zunanji  izvajalec. Ali to drži? 
Ali je lahko edini nosilec neke 
aktivnosti  zunanji izvajalec? 
 

1. Da, zunanji izvajalec je lahko organizacija ali posameznik, ki storitev opravi 
preko avtorske ali podjemne pogodbe. 

 

2. Da, odgovorni nosilec, ki ga vpišete v Tabelo 2 Obrazca 2 A oz. 2 B je lahko 
tudi zunanji izvajalec, pridruženi partner…. 
 

3. V kolikor že imate izbranega zunanjega izvajalca ga lahko navedete v 
prijavnici s polnim imenom, v kolikor ne, lahko navedete zgolj »zunanji 
izvajalec«. Če boste imeli več različnih zunanjih izvajalcev je dobro, da za 
vsako aktivnost/storitev navedete kateri izvajalec bo izvedel katero storitev 
(npr, zunanji izvajalec 1, zunanji izvajalec 3, ipd). 
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3.Ali morajo biti zunanji izvajalci 
znani že ob oddaji projekta? Ali v 
tabeli 2 vpišemo le "zunanji 
izvajalec" brez navedbe 
konkretnega  izvajalca? 
 

98. 01.07.2021 

Med pogoji za prijavitelje in 
partnerje je obvezna priloga 8 in 
sicer kopija dokazila FURS o 
plačanih davkih in drugih obveznih 
dajatvah.  
Besedilo navaja da ta dokument 
naj bo izstavljen do vključno 
zadnjega dne v mesecu pred 
vložitvijo prijave. Ali to pomeni, da 
kopija dokazila naj ima datum: 
30.6.2021 ali naj ima datum oddaje 
vloge? 
 

JR določa pogoj, da ima prijavitelj oz. partner poravnane vse davke in druge obvezne 
dajatve, skladno z nacionalno zakonodajo, zapadle do vključno zadnjega dne v 
mesecu pred vložitvijo prijave na javni razpis. To pomeni, če se boste prijavili na JR 
29.7. 2021 mora iz besedila dokazila/obrazca jasno izhajati, da ste imeti do vključno 
30.6.2021 poravnane vse davke in obvezne dajatve. Sam dokument pa je lahko 
izstavljen  npr. 25.7.2021, saj datum izdaje dokumenta nima vpliva na predmetni 
pogoj javnega razpisa. 

99. 6.7.2021 

Na vas se obračamo z vprašanjem 
glede izpolnjevanja razpisnih 
pogojev. Zanima me, v kakšnem 
časovnem obdobju moramo urediti 
spremembo ustanovnega akta v 
primeru koriščenja spodnje 
izjeme? 

 

"Iz ustanovitvenega akta mora 
izhajati tudi, da v primeru 
prenehanja organizacija, po 
poravnavi vseh obveznosti, svoje 
premoženje prenese na drugo 
nevladno organizacijo z enakim ali 
podobnim namenom ali 
nepridobitno pravno osebo javnega 
prava. V kolikor tega pogoja ne 

Kot navedeno v JR je potrebno to urediti oz. uskladiti ob prvi spremembi 
ustanovitvenega akta, ki bo nastala po podani izjavi, ki pa ni časovno določena oz. 
omejena. 
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izpolnjujete se s podpisom te izjave 
zavezujete, da boste uskladitev 
ustanovitvenega akta izpolnili ob 
prvi spremembi po podaji izjave" 

 

100.  6.7. 2021 

Prijavljamo se na razpis za 
digitalno preobrazbo nevladnih 
organizacij in imamo vprašanje 
glede Regijskega ključa ter kraja 
izvedbe usposabljanj. Na kakšen 
način je mišljeno '30 ali več 
različnih občin'? Je to mišljeno kot 
da imaš usposabljanje v 30 ali več 
občinah ali, da so udeleženci 
usposabljanja iz 30 ali več različnih 
občin?  

Kraj izvedbe usposabljanj se veže na fizično izvedbo usposabljaj v določeni regiji 
oziroma kraju/mestu. V kolikor želite na SKLOPU A, pri merilu 2.3 prejeti 4 točke, 
morate izvesti usposabljanja v 5 različnih regijah ter 30 ali več različnih občinah. 

V kolikor bodo usposabljanja izvedena on-line na spletu se šteje, da so namenjena 
uporabnikom iz regije oziroma mesta/kraja, ki ste ga navedli v vlogi na javni razpis. 

 

101. 7.7. 2021 

Ali se motim ali pa res ne drži 
maksimalno možno število točk pri 
merilih na sklopu A. Jaz sem pri 
seštevku vseh možnih točk prišel 
do 94… 
 
Napako opažam pri sklopu 2. 
ZASNOVA PROJEKTA, ki je po 
mojem štetju vreden 40 točk in ne 
36, kot imate vi zapisano. 

Ne, seštevek točk je v besedilu JR in RD pravilen.  

Na SKLOPU A je pri merilih, ki se vežejo na Zasnovo projekta (sklop 2 meril) 
maksimalno število točk, ki jih lahko doseže prijavitelj 36.   

Pozorni bodite pri merilu 2.3 Regijski ključ, saj tu prijavitelj lahko dobi največ 4 točke 
(in ne 8 kot ste verjetno vi računali). Kot navedeno v besedilu RD se končno število 
točk, pridobljenih pri tem merilu, določi s povprečjem pridobljenih točk, ki jih prijavitelj 
dobi pri merilu, ki se nanaša na regije in pri merilu, ki se nanaša na občine. 

102. 7.7. 2021 

Zanima me, če je organizacija 
(jasno mi je, da je lahko kot 
prijavitelj ali partner aktivna le v eni 
sami vlogi ne glede na področje) 
lahko pridružen partner, četudi je v 
neki drugi vlogi prijavitelj ali 
partner? 

Da. 

JR ne določa omejitev za pridružene partnerje, tako da je organizacija lahko v eni 
vlogi ali prijavitelj ali partner, v drugi vlogi pa pridruženi partner. 
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103. 8. 7. 2021 

Ali je lahko ista organizacija 
pridruženi partner pri več projektnih 
vlog? 

Da, ista organizacija je lahko pridruženi partner v več vlogah, saj JR ne določa 
posebnih omejitev zanje. 

 

104. 9. 7. 2021 

V kolikor je izvedeno on-line 
izobraževanje in je nanj prijavljeno 
na primer 50 organizacij, ki 
prihajajo iz 5 različnih regij in 15 
različnih občin. Kako je potem to 
šteto v okviru točkovanja na javni 
razpis? 

 

Kraj izvedbe usposabljanj, ki ga morate vpisati v Obrazec št. 2A, se veže na fizično 
izvedbo usposabljaj v določeni regiji oziroma kraju/mestu.  

V primeru on-line usposabljanj to pomeni, da, v kolikor boste v obrazcu navedli 
poimensko 15 različnih občin, to pomeni, da morate izvesti 15 delavnic, za uporabnike 
iz 15 različnih občin (in ne 1 delavnice, kjer bi bili udeleženci iz 15 občin). 

Primer: v obrazcu 2 A ste navedli kralj izvedbe usposabljanja: regija: Podravska, kraj: 
Maribor- to pomeni, da boste izvedli  1 delavnico v živo v Mariboru ali 1 delavnico on 
line, vendar bodo udeleženci zgolj uporabniki iz Maribora.  

Pri regijskem ključu usposabljanj je namreč pomembno tudi to, da je iz vloge  
mogoče razbrati, da je prijavitelj dobro seznanjen s stanjem na področju digitalne 
pismenosti  med svojimi uporabniki v posamezni regiji oz. kraju. Namreč stanje 
digitalne pismenosti uporabnikov v npr. mestni občini se razlikuje od stanja digitalne 
pismenosti v odročnejšemu kraju, zato se pričakuje, da bo prijavitelj to upošteval pri 
vsebinah predlaganih usposabljanj  in jih temu tudi prilagodil. 

105. 9. 7. 2021 

V povezavi z javnim razpisom 
(Javni razpis za digitalno 
preobrazbo nevladnih in 
prostovoljskih organizacij) nas 
zanima: Ali je v obrazcu  5 A: Izjava 
partnerja o izpolnjevanju in 
sprejemanju razpisnih pogojev 
slučajno napaka v zgornjem polju, 
kjer je napisano »Naziv 
prijavitelja«?. Ali bi tam moralo 
pisati »Naziv partnerja«? 

Res je, na obrazcu 5A: Izjava partnerja o izpolnjevanju in sprejemanju razpisnih 
pogojev  za SKLOP A in obrazcu 5 B: Izjava partnerja o izpolnjevanju in sprejemanju 
razpisnih pogojev za SKLOP B  je bila omenjena napaka, ki smo jo že popravili 
oziroma odpravili.  

Popravljena obrazca sta že na voljo na spletni strani. 

106. 13. 7. 2021 
Prosili bi za informacijo, ki se veže 
na Obrazec št. 1A - ker osebe v 
naši org. niso zaposlene za polni 

Št. zaposlenih se v Obrazcu 1A šteje po osebah, neglede na to ali je oseba zaposlena 
za polni ali polovični delovni čas.  V Obrazcu 2A: Prijavnica, pa v poglavju 5: 
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delovni čas bi vprašala, kako se to 
prikaže v tabeli, kjer je potrebno 
navesti št. zaposlenih in št. 
prostovoljcev….npr. če je nekdo 
zaposlen za polovični delovni čas 
se to šteje kot 0,5 št. zaposlenih ali 
kot 1 zaposlena oseba? 

Ustreznost konzorcija, točka 5.1.2, podrobneje opišete in navedete točno število 
oseb, ki so zaposlene za polni, polovični, skrajšani delovni čas. 

Isto velja za SKLOP B. 

 

107. 13. 7. 2021 

Ali moramo za pridobitev 2 
dodatnih točk priložiti vse priloge, ki 
so zahtevane po seznamu prilog ali 
tudi druge izpise, ki niso na 
seznamu prilog, ampak naj bi jih 
preverjalo ministrstvo: npr.: da 
nismo v stečajen postopku, o vpisu 
v razvid prostovoljskih organizacij, 
da imamo TRR… 

Za 2 točki, ki jih lahko prejmete pri dodatnem merilu Formalna popolnost vloge, je 
potrebno priložiti samo obrazce, ki so navedeni v poglavju 18.2.1 za SKLOP A oz. 
18.2.2. za SKLOP B- torej le te, ne pa tudi tistih, ki niso navedeni in jih bo MJU 
pridobilo samo. 

108. 13. 7. 2021 

Vezano na predmetni razpis imam 
vprašanje, in sicer glede točk 4.3.1. 
in 4.3.2., ki jih je potrebno izpolniti 
v prijavnici. Zanima me kakšna je 
razlika med usposabljanji, ki se 
vežejo na  uporabo novo 
razvite/nadgrajene storitve ter 
usposabljanji na področju 
informacijske družbe? Zanima me 
kaj tukaj spada pod sklop 
usposabljanja na področju 
informacijske družbe? 

 

Usposabljanja, ki jih vpišete  v Tabelo 4 (točka 4.3.1 Obrazca 2A) so usposabljanja, 
ki jih boste izvedli za vaše uporabnike in na katerih jih boste usposobili za to, da bodo 
znali uporabljati  novo razvito storitev- torej aplikacijo oz. informacijsko rešitev, ki jo 
boste razvili v okviru prijavljenega projekta. 

 

Usposabljanja na področju informacijske družbe, ki jih vpišete v Tabelo 5 (točka 4.3.2 
obrazca 2A) pa so usposabljanja, ki jih boste izvedli za vaše uporabnike z namenom, 
da bi pridobili čim več digitalnih kompetenc- izbira vrst oz. vsebin usposabljanj s 
področja digitalne pismenosti oz. digitalnih kompetenc je prepuščena prijatelju, ker je 
seveda odvisna od ciljne skupine uporabnikov, njihovih potreb in njihovih predznanj 
(to so lahko tako  usposabljanja s področja uporabe računalnika, el- pošte, 
operacijskih sistemov, ustvarjanje avdio/video posnetkov, uporaba drugih e-storitev, 
ki so že na voljo, uporaba oblačnih storitev, uporaba različnih aplikacije, reševanje 
spletnih problemov, spletni bonton, komuniciranje z uporabo digitalnih naprav, 
digitalna varnost, ipd…).  
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Izbira usposabljanj naj bo zato premišljena in dobro argumentirana, saj bo iz nabora 
vsebin izobraževanj razvidno kako dobro prijavitelj pozna svojo ciljno skupino 
uporabnikov in bo od tega odvisno tudi kako dobro bo ocenjena njegova vloga. 

 

109. 13.7.2021 

Zainteresirani smo za prijavo na 
vaš razpis. Zakoniti zastopnik bo v 
času med 17. 7. 2021 in 2. 8. 2021 
bo odsoten, v tujini. Zanima me 
kakšna je veljavna oblika 
pooblastila denimo mene, da 
podpišem vlogo kot zastopnica 
zakonitega zastopnika. Poslujemo 
brez žiga, to izjavo bomo tudi 
dodali.  

Oblika pooblastila ni predpisana, vendar pa mora biti iz vsebine pooblastila 
razvidno, da ste pooblaščeni tudi za podpisovanje dokumentov. Pooblastilo mora 
biti overjeno, ni potrebno pri notarju, zadostuje overovitev na upravni enoti (overi se 
podpis). 

Kot originalni podpis se šteje tudi podpis odgovorne osebe z varnim elektronskim 
podpisom s kvalificiranim potrdilom, zato, v kolikor ga zakoniti zastopnik ima, lahko 
podpiše vlogo tudi na tak način. 

110. 14.7.2021 

1.V prijavnici za sklop A pri 
vprašanju 4.4.2 (Tabela 7), kjer je 
potrebno kvantitativno ovrednotiti 
prispevek projekta k specifičnim 
ciljem/kazalnikom javnega razpisa, 
nas zanima, kako naj kvantitativno 
ocenimo prvi specifični cilj javnega 
razpisa, tj. št. podprtih projektov. 
Imamo občutek, da bo vsakdo, ki 
oddaja prijavo, tu napisal vrednost 
1, ker prijavlja en projekt. Prosimo 
za pojasnilo. 
 
2.Kako se točkuje vprašanje 4.6 
(Nakup IKT opreme), če prijavitelj 
ne kupi nobene opreme? Ali v tem 
primeru prejme 4 točke? 

 

1. Da res je, v kolikor bo vaš projekt izbran, bo prispeval k specifičnemu cilju 
javnega razpisa (št. izbranih projektov), zato pri tem cilju navedete 
kvantitativno vrednost: 1. 

2. Prijavitelj lahko prejme vse možne točke (4 točke) pri merilu 4.6, če tudi ne 
kupi IKT opreme, v kolikor bo iz obrazložitev ter pojasnil v vlogi razvidno, da 
bo projekt lahko v celoti izvedel tudi brez nakupa IKT opreme- v Prijavnici je 
potrebno v poglavju, ki se nanaša na konzorcij, med drugim navesti tudi 
tehnične pogoje za izvedbo projekta. V kolikor bo razvidno, da imete vso 
opremo že zagotovljeno in zato izvedba projekta ni ogrožena, lahko prejmete 
vse možne točke.  
V kolikor nameravate IKT opremo v celoti najeti, pa se bo pri ocenjevanju in 
dodeljevanju točk presojalo ali je najem IKT opreme smotrnejši od nakupa ter 
tudi kako tak način zagotavljanja IKT opreme  vpliva na zagotavljanje trajnosti 
projekta. 

 

111. 15.7.2021 

Ali je v prijavnici - "poglavje 3.2 
Skladnost projekta s cilji javnih 
politik ter cilji javnega razpisa" 
dovolj, da navedemo samo naziv 
strateškega dokumenta in 

Poleg naziva strateškega dokumenta in konkretnega cilja je potrebno dodatno 
obrazložiti tudi kako je projekt skladen s konkretnim ciljem, ki ste ga navedli oz. na 
kakšen način prispeva k njem.  
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konkretni cilj v okviru omenjene 
strategije (npr. Resolucija o 
nacionalnem planu zdravstvenega 
varstva 2016-2025, krovni cilj 4: 
boljše zdravje in blagostanje 
prebivalcev Slovenije) ali moramo 
poleg tega dodatno obrazložiti 
kako projekt izkazuje skladnost s 
primernimi dokumenti? 

112. 16.7. 2021 

Trenutno smo v procesu prijave na 
omenjeni razpis in sicer 
pripravljamo sklop B. Zanima me 
naslednja zadeva: ali je NUJNO, da 
razvijemo nekakšno računalniško 
aplikacijo/program, ali je kot proces 
digitalizacije mišljeno tudi 
usposabljanje naših članov in 
prostovoljcev za uporabo 
računalniških orodij (exel, word in 
druga računalniška in spletna 
orodja) s katerimi si olajšamo delo 
poročanja, evidentiranja ipd. Se 
pravi, da mi s programi 
usposabljanja teh orodij poskrbimo 
za digitalizacijo nekaterih 
procesov, ki potekajo v organizaciji.  

 

Za oba SKLOPA velja, da je potrebno izvesti vse aktivnosti, ki so navedene  v 
predmetu javnega razpisa.  

 

Za SKLOP B to konkretno pomeni: 

- vpeljava digitalnih rešitev za učinkovitejše delovanje NVO, 
- usposabljanja zaposlenih, članov in prostovoljcev za njihovo uporabo in 
- usposabljanja svojih zaposlenih, članov in prostovoljcev za pridobitev 

digitalnih kompetenc. 

 

113. 19.7.2021 

Ali morajo dogovori biti oddani z 
obojestransko original podpisi? 

Ali vam lahko pošljemo 
pdf  podpisane dogovore? 

Dogovor o sodelovanju s pridruženim partnerjem (Priloga št.4) mora biti podpisan in 
žigosan s strani odgovorne osebe in predložen v originalu.  

Kot originalni podpis pa se šteje tudi podpis odgovorne osebe z varnim elektronskim 
podpisom s kvalificiranim potrdilom, zato, v kolikor ga odgovorna oseba ima, lahko 
podpiše dogovor tudi na tak način. V tem primeru predložite original dogovora v pdf 
obliki na elektronskem nosilcu, na katerem se da preveriti veljavnost podpisa.  
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V kolikor boste posredovali pdf. format dogovora, t.j. skenirano obliko fizično 
podpisanega in žigosanega dogovora, vas bo strokovna komisija pozvala k dopolnitvi 
vloge, pri dodatnem merilu: formalna popolnost vloge pa ne boste mogli prejeti 2 točk. 

114. 20.7.2021 

Zanima me, če so usposabljanja, 
omenjena v točki 4. 3. 2 Obrazca 
2A (uposabljanja na področju 
informacijske družbe), pravzaprav 
nepovezana s projektno idejo. 

Torej npr:  

- pod točko 4.3.1 prijavljam 
izobraževanje za uporabnike moje 
storitve (recimo aplikacija za 
prevoz starostnikov) - kako lahko 
starostniki uporabljajo mojo 
aplikacijo 

- pod točko 4.3.2 pa prijavim 
izobraževanje varnost na spletu za 
mladostnike 

Ali pa:  

- pod točko 4.3.1 prijavljam 
izobraževanja za občane v npr. 
Ljubljani in Mariboru, kako 
uporabljati našo novo aplikacijo  

- pod točko 4.3.2 pa prijavim 
izobraževanje kako uporabljati npr 
Erar za občane v Lendavi in 
Črnomlju 

Torej v bistvu me zanima, če so 
usposabljanja pod točko 4.3.1 in 
4.3.2 med seboj povezana - gre 

Usposabljanja pod točko 4.3.1 in 4.3.2 so med seboj povezana glede ciljne skupine, 
ki jo s projektom v obeh primerih naslavljate, glede vsebine izobraževanj pa ne.  

 Primera, ki jih navajate sta »pravilna«, le da mora biti pri prvem primeru ciljna 
skupina, ki jo naslavljate ista (starostniki) oz. sta lahko vključeni tudi obe ciljni 
skupini, če boste obe tudi s projektom naslavljali. 
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morda za isto ciljno skupino ali pa 
za isto temo?  

115. 21.7.2021 

Eden izmed pogojev za prijavo na 
B sklop razpisa je 200 članov. Člani 
zveze športnih društev so dejansko 
društva, ki skupaj štejejo več tisoč 
članov. Ali to pomeni, da zveza ne 
izpolnjuje pogoja za prijavo, ali se 
za zveze članstvo šteje v skupnem 
seštevku vseh članov društev, ki so 
včlanjeni v zvezo? 

 

V kolikor člani športne zveze, ki so športna društva, skupaj štejejo vsaj 200 članov, 
potem izpolnjujete pogoj javnega razpisa v delu, ki se nanaša na št. članov v 
organizaciji. (pogoj JR: je imel na dan 1. 2. 2021 zaposleno vsaj eno (1) osebo za 
polni ali krajši delovni čas in ima vsaj 200 članov). 

 

Izpolnjevanje pogoja članstva se bo preverjalo z Izjavo prijavitelja o izpolnjevanju in 
sprejemanju razpisnih pogojev (Obrazec št. 4B). Ministrstvo lahko, skladno z določili 
JR, izpolnjevanje pogojev preveri z dodatnimi dokazili, ki so v tem primeru vpogled v 
knjigo članstva, pristopne izjave k članstvu oz. drug ustrezen dokument, skladen s 
pravili organizacije, ki se nanaša na članstvo, zato prosimo, da imate dokazila o 
članstvu ustrezno dokumentirana. 

116. 22.7.2021 

Glede na to, da smo v poletnem 
času, času dopustov, nas zanima, 
ali lahko k prijavi priložimo 
originalno pisno potrdilo o 
začasnem nadomeščanju 
odgovorne osebe, ki bo dokumente 
tudi podpisovala? 

 

Iz vsebine pooblastila mora biti razvidno, da je oseba pooblaščena za podpisovanje 
dokumentov. Pooblastilo mora biti overjeno, ni potrebno pri notarju, dovolj je na 
upravni enoti (overi se zgolj podpis). 

Kot originalni podpis pa se šteje tudi podpis odgovorne osebe z varnim elektronskim 
podpisom s kvalificiranim potrdilom, zato, v kolikor ga vaša odgovorna oseba ima, 
lahko podpiše vlogo tudi na tak način. 

117. 22.7.2021 

Kaj se zgodi, če v vmesnem 
obdobju (do 1.1. 2022) izgubimo 
partnerja, oz. če pridobimo 
namesto tega drugega partnerja, ki 
vskoči namesto prvotno 
zamišljenega? Ali je to dovoljeno? 
Ali projekt izgubi sredstva, ki jih 
lahko črpa posamezni partner? 

 

Menjava projektnega partnerja je možna izjemoma, upravičenec mora poslati na 
ministrstvo prošnjo z utemeljitvami zakaj je do menjave prišlo in v kolikor se 
ministrstvo s tem strinja izda soglasje k spremembi in aneks k pogodbi o 
sofinanciranju. Novi partner, ki bi vstopil v projekt, pa mora izpolnjevati vse zahtevane 
pogoje javnega razpisa. V kolikor razlog za zamenjavo partnerja ni utemeljen, 
ministrstvo prošnjo zavrne in v kolikor oceni, da projekta brez projektnega partnerja 
ni mogoče izvesti, lahko prekine pogodbo o sofinanciranju. Več o tem je navedeno v 
osnutku vzorca pogodbe o sofinanciranju (Priloga št. 1). 
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118. 

23.7.2021 

Kateri je pravi regijski ključ? 

Po pokrajinah – notranjska, 
dolenjska, osrednjeslovenska, 
gorenjska, štajerska, 
prekmurska… 

Ali statistično – gorenjska, 
zasavska, podravska, pomurska, 
goriška … (12 regij) 

Kot običajno pri javnih razpisih gre za statistične regije (NUTS3). 

119. 23.7.2021 

Kako pridobim dokazilo ZZZS 
glede števila zaposlenih oseb na 
dan 1. 2. 2021? 

Na ZZZS morate poslati dopis oz. vlogo za izdajo potrdila o številu zaposlenih, kjer 
navedete, da rabite podatek o številu zaposlenih za določen dan ter za katero firmo 
in za kakšen namen. Vlogo lahko pošljete na katerokoli izpostavo ZZZS. 


