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1. Ali lahko konzorcijski partner izobražuje svoje zaposlene?
V izobraževalne programe se lahko vključijo vsi, ki ustrezajo ciljni skupini iz razpisa.
2. Ali se lahko vključijo kmetje, samozaposleni?
Da.
3. Kaj je potrebno narediti, da so partnerji obveščeni in na kakšen način izkažejo
interes?
Interes organizacije iz statistične regije, da želi sodelovati, se izkaže pisno (npr. zapisnik s sestanka s
podpisom prisotnih, mail sporočilo).
4. Kakšni so roki za predložitev zahtevkov?
Uradni rok v skladu z Navodili MIZŠ je 15. 9. tekočega leta. Po dosedanjih izkušnjah pri izvajanju
projektov ESS so bili izplačani tudi zahtevki oddani po tem datumu.
Za doseganje čim višjega črpanja sredstev, ki so po dinamiki predvidena za leto 2016 vam
predlagamo naslednje roke za predložitev ZZI:
1. ZZI: 15. 9. 2016 oziroma najkasneje 15. 10. 2016.
2. ZZI: zahtevek za predplačilo v višini do višini sredstev za leto 2016.
Pazite, da bo vsota obeh ZZI enaka dinamiki za leto 2016 v FS ter na to, da boste sredstva, ki jih
predvidite v predplačilu dejansko porabili v 120 dneh.
5. Ali je zasebnik pogoj ali opcija?
Pogoj je en ali več zasebnikov, če izkazujejo interes. V konzorcij morate vključiti enega ali več
zasebnikov, če izkazujejo interes in so vpisani v razvid izvajalcev JV programov, ki so predmet tega
javnega razpisa. Izpolnjevati morajo tudi splošne in posebne pogoje (tč. 9. 2. in 9.3 v JR). Prijavitelji
konzorcija morate upoštevati omejitev števila konzorcijskih partnerjev po regijah.
6. V konzorcij moramo povabiti poleg ljudskih univerz vse srednje šole ali druge
organizacije, ki so vpisane v razvid pri MIZŠ za izvajanje posebnih JV programov za
IO, vendar tudi če jih več izrazi interes za sodelovanje v konzorciju, ali lahko vzamemo
eno ali dve? Ali jih lahko sami izberemo? Ali to lahko naredimo po lastni presoji?
Pri oblikovanju konzorcija se vključi število partnerjev, kot je opredeljeno v tč. 7 JR, preglednica 1.
Prijavitelj konzorcija izbere partnerje po lastni presoji tako, da bo lahko dosegel kazalnike javnega
razpisa. Prijavitelj mora v konzorcij vključiti naslednje organizacije iz statistične regije, če izkazujejo
interes in izpolnjujejo splošne in posebne pogoje: ljudske univerze, vsaj eno srednjo šolo, zasebne
organizacije za izobraževanje odraslih, če so vpisane v razvid izvajalcev javno veljavnih programov, ki
so predmet tega javnega razpisa in eno nevladno organizacijo. Prijavitelji konzorcija morate upoštevati
omejitev števila konzorcijskih partnerjev po regijah.
7. Glede programov SNIO - ali lahko razdelimo teh osem programov glede na vsebino,
oziroma pridobivanje kompetenc; konkretno; če nameravamo izvajati programe tujih
jezikov; ali gre lahko za en SNIO program v katerem gre za sporazumevanje v tujem
jeziku in ne določimo za učenje katerih jezikov gre, saj nameravamo izvajati različne
programe (nemščina, italijanščina, ruščina itd.) in če gre vsak jezik v enega izmed
osmih programov SNIO, jih bomo prehitro zapolnili in bo zmanjkalo za druge vsebine
(komunikacija.....).
Kompetence izberete v skladu s potrebami, lahko v en program vključite več kompetenc, v primeru
tujih jezikov lahko za vse jezike določite skupne splošne vsebine, specifike pa kasneje korigirate z 10
urami prilagoditve programa (tč. 5č JR).
8. Ali lahko neka zasebna organizacija za IO, ki ima registrirane enote v različnih
statističnih regijah, kandidira v različnih konzorcijih ali v vsakem primeru le v enem?
Prijavitelj konzorcija in partnerji konzorcija ne morejo biti partnerji v drugem konzorciju za izvajanje
tega JR (tč. JR 9.3 posebni pogoji). Organizacija za IO, ki ima registriranih več poslovnih enot v
različnih statističnih regijah in je vpisana v razvid izvajalcev JV programov za odrasle pri MIZŠ tudi za

te enote, se lahko odloči, s katero enoto bo sodelovala kot konzorcijski partner. To še vedno pomeni,
da kot konzorcijski partner sodeluje samo v enem konzorciju, izbere si samo statistično regijo.
9. Razumeli smo, da v letu 2016 lahko črpamo sredstva za plače do decembra. Do kdaj je
zadnji datum, ko lahko črpamo sredstva za programe?
Predlagamo dinamiko črpanja, kot je navedena v odgovoru na vprašanje št. 4.
V izogib morebitnim administrativnim oviram pri financiranju, je za realizacijo sredstev najbolje, da
uveljavljate predplačilo v letu 2016
10. Ali se bodo sredstva črpala na podlagi zahtevkov prijavitelja do MIZŠ in preko
zahtevkov potem partnerjem v projektu? Ali bodo to zahtevki brez DDV ali računi z
DDV?
DDV ni upravičen strošek. ZZI izstavi poslovodeči, kateremu MIZŠ nakaže upravičena sredstva.
Poslovodeči nakaže sredstva posameznim konzorcijskim partnerjem naslednji delovni dan in
najkasneje v 8-ih dneh po nakazilu posreduje ministrstvu dokazilo (glej Navodila MIZŠ).
11. V 5. točki elaborata moramo navesti človeške vire za projektno pisarno, in sicer vodjo
operacije, koordinatorja operacije ter finančno administrativno osebje. Ali moramo z
vsemi tremi skleniti aneks k pogodbi o razporeditvi na operacijo? Ali morajo nato vsi
trije izpolnjevati časovnico? Ali lahko sklenemo le aneks z vodjo operacije za celotni
znesek 1.313,90 EUR na mesec in nato le on izpolnjuje časovnico?
Pogoj je, da na projekt z aneksom k pogodbi razporedite organizatorja IO, ki bo vodja projekta. Ta
oseba vsebinsko opredeli svoje delo na projektu v časovnici.
12. Ali moramo z namero prijave na razpis seznaniti vse srednje šole v statistični regiji?
Da.
13. Ali vključimo v konzorcij katerokoli srednji šolo, ali samo tisto , ki je vpisana v razvid
za posebne JV programe IO?
Katerokoli. Enako velja tudi za nevladne organizacije.
14. Kako je z vključitvijo NVO?
NVO mora biti registrirana za dejavnost P85.590 (stara šifra M80.422), oz. imeti v svojem
ustanovitvenem aktu opredeljeno dejavnost izobraževanja odraslih. Mora izpolnjevati tudi druge
pogoje iz tč. 9.2 JR.
15. Ali mora biti delež načrtovanih sredstev za RPO IN RDO, ki je med 46 in 50 odstotki
skupaj z upravljanjem.
Načrtovani delež stroškov za RPO IN RDO je brez upravljanja.
16. Ali so izvajalci posameznih programov plačani preko avtorske pogodbe oz. ali lahko
izvajalci izstavljajo tudi račune preko s.p.?
Stroški za izvedbo bodo obračunani na podlagi SSE in izplačani vodji konzorcija. Dokazila za SSE
mora hraniti poslovodeči, na kakšen način naprej plačujete svoje izvajalce, pa ni predpisano.
17. Ali moramo v programih navesti konkretne izvajalce z imeni in priimki? Ali jih lahko
navedemo več? Ali je lahko izvajalec programa tudi direktor?
Da.
18. LRF za Pomurje, ki je ustanovljen kot ustanova, ni vpisan pri pristojnem sodišču,
ampak v skladu z zakonom registriran pri matičnem ministrstvu oz. imamo izdano
soglasje k aktu o ustanovitvi – kot vse ustanove. Dejavnost imamo vneseno še s staro
šifro M80.422 in svoje dejavnosti izvajamo na območju RS. Ali lahko takšna NVO
sodeluje kot partner?
Glej vprašanje št. 14.
19. Ali lahko v izvedbe programov vključimo zaposlene, ki jih napoti v izvajanje partner v
konzorciju (sindikat), ki ima sedež v statistični regiji prijavitelja, člani podjetij, ki jih

zastopajo ter zaposleni teh podjetij, ki bi se vključili v programe pri prijavitelju, pa
niso nujno zaposleni iz statistične regije prijavitelja oz. nimajo nujno prijavljenega
prebivališča statistične regije prijavitelja?
Udeleženec izobraževanja je lahko iz katerekoli regije.
20. Ali se za zaposlenega organizatorja IO pripravi aneks k pogodbi o zaposlitvi v deležu
samo za delo projektne pisarne in organizator vodi časovnico samo za ta del (strošek
projektne pisarne) ali v aneksu k zaposlitvi vključimo tudi tisti del, kjer je ta isti
organizator vključen v SSE in ta organizator vodi časovnico tudi za ta del?
Aneks se sklene za delo v projektni pisarni, za ta del se vodi tudi časovnica. Za plačilo iz SSE se
aneksa ne sklepa, niti se ne vodi časovnica.
21. Ali tudi za finančno administrativnega delavca pripravimo aneks k zaposlitvi in ta vodi
časovnico?
Da, če ga boste zaposlili iz kvote sredstev projektne pisarne.
22. Oba javna razpisa navajata, da se za delo projektne pisarne predvideva upravičen
strošek v višini 50% polno zaposlenega organizatorja IO. Ali si delo v projektni pisarni
delita organizator IO in samostojni strokovni delavec za finance?
Da.
23. Katere certifikate imate v mislih za 20-urne priprave na preverjanje?
Vse, ki obstajajo na področju IO – NPK, jezikovni, ECDL in podobno.
24. Ali v regiji, kjer se načrtujeta dva konzorcija, prijavitelj opisuje in analizira celotno
regijo ali samo del, ki ga bo pokrival?
Na kratko celotno regijo, fokus na območje pokrivanja.
25. Ali mora organizator IO, ki ne bo na projektu zaposlen za 50%, pač pa nekoliko manj,
ravno tako izpolnjevati izobrazbene pogoje?
Da.
26. Ali moramo tudi v letu 2016 načrtovati UŽU programe?
Da, v srednji in veliki regiji najmanj 2 UŽU programa na leto, v mali regiji pa najmanj 1 UŽU program
na leto. To velja tudi za 2016.
27. Ali je lahko konzorcijski partner organizacija, ki ima zaposleno osebo na delovnem
mestu, kjer opravlja naloge organizatorja IO, delovno mesto se pa imenuje svetovalka za
razvoj človeških virov II ali vodenje in koordiniranja izobraževalnih dejavnosti za
starejše?
Da, če se tudi za to delovno mesto zahteva VII. Stopnja izobrazbe in ima oseba pedagoškoandragoško izobrazbo. Poleg tega je potrebno preveriti, če se opis del in nalog tega delovnega mesta
sklada z deli in nalogami organizatorja IO.

