
Splošna vprašanja 

 

 
Vprašanje: V zvezi z novim Javnim razpisom imam eno nekoliko bolj splošno vprašanje. 
Inštitut Stopinje trenutno izvaja projekt 'Stopinje v svobodo' že na podlagi prejšnjega JR in ker želimo 
s svojim delom nadaljevati, se bomo prijavili tudi tokrat. 
 
V projektu uspešno sodelujemo s kar nekaj partnerji, tokrat  želimo pritegniti še dva nova. 
Naše vprašanje pa je naslednje: ali je možno, da se organizacija, ki jo bomo predlagali za našega 
novega partnerja, kot samostojni prijavitelj prijavi tudi na neko drugo področje iz novega Javnega 
razpisa. Je to dvoje združljivo? 
 
Odgovor:  Vaš partner se lahko prijavi tudi samostojno, v kolikor izpolnjuje pogoje, navedene v 
javnem razpisu, in sicer v poglavju III. ter specifične pogoje, navedene v poglavju V., glede na 
področje, na katero bi se prijavil. 
 

 
Vprašanje: Pri POGOJIH za pridobitev sredstev (točka III.) je pod 5. točko zapisano: Deluje v javnem 
prostoru in za dobrobit ljudi, skupin in družbe kot celote – Kaj pojmujete pod pojmom » v javnem 
prostoru«? Verjetno vsak Zavod, društvo, organizacija, ki deluje v Sloveniji in opravlja eno ali več 
področji, ki so tudi predmet razpisa? Je to pravilna razlaga? 
 
Odgovor: Javni prostor je prostor oziroma območje, ki je dostopno vsem, ne glede na spol, raso, 
starost ali socialni status. 
V javnem prostoru se odvijajo družbeni procesi in javno življenje, značilni primeri (odprtih) javnih 
prostorov so trgi, ulice parki medtem ko je javna knjižnica primer notranjega javnega prostora. 
Dostop do javnih prostorov je načeloma brezplačen in odprt za vse pod enakimi pogoji. 
 

 
Vprašanje: Ali lahko prijavimo 2 programa, ki spadata pod 2 različni področji? 

 
Odgovor: Skladno s specifičnimi pogoji navedenimi po področjih v poglavju V. je možna prijava 
različnih programov (pri tem predlagamo, da si podrobno preberete poglavje V. javnega razpisa). 
 

 
Vprašanje: Kdo vse so lahko partnerji in se šteje pod merilo, je lahko partner tudi društvo, ki 
sicer  deluje na področju kulture, ampak je vsebinsko in konceptualno povezano s programom, ki ga 
prijavljamo, in tudi nujno za izvedbo programa? 

 
Odgovor: DA. Treba je upoštevati pogoje za pridobitev sredstev iz poglavja III. in pri vsakem področju 
javnega razpisa pogoje za vlagatelje (kakšna je njihova statusna oblika), v poglavju V. Program mora 
po vsebini ustrezati vsem zahtevam, merilom iz JR. 
 



Splošna vprašanja 

 
Vprašanje: Koliko partnerjev je potrebno vključiti, da dobimo 5 točk pri merilu B? 
 
Odgovor: Kriterij za pridobitev točk pri tem merilu ni število vključenih partnerjev, temveč kakovost 
partnerstva, drži pa, da je pa pri sklopu C dodatno definirano tudi minimalno število partnerjev (kot 
pogoj za prijavo velikega programa (glejte tabelo na strani 23 razpisne dokumentacije), kar pa ne 
prinaša  nujno vseh točk). Pri tem merilu se ocenjuje ali ima partner ustrezna znanja, ali partnerstvo 
prispeva k interdisciplinarnosti in ali partner dejavno sodeluje pri izvajanju programa (ne gre torej 
za enkratno storitev ali storitve v zelo omejenem obsegu). Pri tem merilu se poleg kakovosti 
partnerstva ocenjuje tudi  kakovost mreženja.  
 
Ni torej dovolj skleniti formalno sodelovanje z drugo organizacijo, temveč je potrebno utemeljiti, 
zakaj partnerstvo prispeva k večji kakovosti programa. Od partnerjev se pričakuje dejavno in 
kontinuirano sodelovanje pri izvajanju programa in prispevek k doseganju ciljev. Ob tem se ocenjuje 
tudi ali je izbrani partner vsebinsko primerna organizacija za sodelovanje v programu in ali 
partnerstvo prinaša dodano vrednost  (če je možno te aktivnosti naročiti pri zunanjem izvajalcu npr. 
oglaševalski agenciji,  podjetju, delo po pogodbi ipd. ) se sklenjeno partnersko sodelovanje ne 
smatra kot pomembna dodana vrednost. 
 

 
Vprašanje: Ali lahko kot partnerja prijavimo Slovensko vojsko (Vojaška zdravstvena enota, oddelek 
za psihološko dejavnost)? 

 
Odgovor: »V 15. točki III. poglavja javnega razpisa (»Pogoji za pridobitev sredstev«) je določeno, 
kdo so vlagateljevi upravičeni partnerji, in sicer je to vsaka pravna oseba javnega ali zasebnega prava, 
ustanovljena na podlagi Zakona o društvih (Uradni list RS, št. 64/11 – uradno prečiščeno besedilo in 
21/18 - ZNOrg), Zakona o ustanovah (Uradni list RS, št. 70/05 – uradno prečiščeno besedilo in 91/05 
– popr.), Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP), Zakona 
o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 
40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOPA in 80/20 – ZIUOOPE), 
Zakona o humanitarnih organizacijah (Uradni list RS, št. 98/03 in 61/06 – ZDru-1) in Zakona o 
nevladnih organizacijah (Uradni list RS, št. 21/18) oziroma ji je na njegovi podlagi podeljen status 
nevladne organizacije v javnem interesu, s sedežem v Republiki Sloveniji, ki dejavno sodeluje pri 
izvajanju programa in učinkovito prispeva k njegovemu izvajanju in k njegovim ciljem na območju 
Republike Slovenije.« 
 

IZPOLNJEVANJE PRIJAVNICE  
 
Vprašanje: Ali te podaktivnosti tudi vnesemo v časovni načrt in z x označimo kdaj je 
predvideno izvajanje (DEJ 3.1,  DEJ 3.2,  DEJ 3.3, ...)?  
Odgovor: Križci niso potrebni,  se pa za vsako vrsto aktivnosti vnese število ur in nato še pri celotnem 
sklopu seštevek ur. 
 
Vprašanje: Ali pa želite, da se v časovnici omejimo samo na delovni sklop kot celoto (DEJ 3)? 
Odgovor: Potreben je vnos ur za posamezno vrsto aktivnosti, kot je navedeno v primeru tabele. 
 
Vprašanje: V kolikor naj časovno razdelamo tudi podaktivnosti,  je torej potrebno pri vsaki 
podaktivnosti označiti predvideno št. delovnih ur (DEJ 3.1 70 ur,  DEJ 3.2 140 ur, DEJ 3.3  250 ur, ...?  
Odgovor: Da, pri vsaki vrsti aktivnosti je potrebno vnesti predvideno število ur.  
 

 


