
 
 
Javni razpis za sofinanciranje izvajanja neformalnih izobraževanj za odrasle, stare 55 let ali več 

na področju digitalnih kompetenc za leto 2022 
 

VPRAŠANJA IN ODGOVORI 
(27. 5. 2022) 

 
 
1. VPRAŠANJE: 

V razpisu 1 ura pomeni 60 min ali 45 min?  
ODGOVOR: 
Program za neformalno izobraževanje starejših od 55 let z osnovnimi digitalnimi kompetencami 
določa, da se izobraževanje izvaja v obliki pedagoških ur, ki traja 45 min.   
 

1. VPRAŠANJE: 
Ali se pavšal za delovanje kontaktne točke prišteje upravičenim stroškom za izvedbo 
izobraževanj (8.000€) brez povečanja števila udeležencev? 
ODGOVOR: 
Pavšal za delovanje kontakte točke se lahko prišteje, ko je doseženih 8.000 € upravičenih 
stroškov za izvedbo izobraževanj. 
 

2. VPRAŠANJE: 
Točka 7. 1. 2 Splošni pogoji za vlagatelja, točka 18. in 19: Kaj točno je mišljeno kot referenca 
za predavatelja na področju formalnega in neformalnega izobraževanja o digitalnih spretnostih 
pridobljenih od vključno 1.1.2019? 
ODGOVOR: Dokazila za reference predavatelja na področju formalnega ali neformalnega 
izobraževanja odraslih o osnovnih digitalnih spretnostih pridobljenih od vključno 1.1.2019 
naprej, predstavljajo potrdila o izvedbi formalnega in neformalnega izobraževanja odraslih o 
digitalnih spretnostih s strani izvajalcev usposabljanj, iz katerih je razvidna vsebina oz. področje 
izvedenih izobraževanj, skladno z razpisnimi določili od vključno 1.1.2019 naprej.    
 
 

3. VPRAŠANJE: 
V katero SKD dejavnost se uvršča dejavnost izobraževanja odraslih? 
ODGOVOR: Dejavnost izobraževanja odraslih se umešča v SKD dejavnost z oznako 85.590.    
 

4. VPRAŠANJE: 
K 7.1.2.  : 'Vlagatelj lahko na javnem razpisu kandidira z eno vlogo za izvedbo izobraževanj v 
posamezni statistični regiji.' Ali se lahko z oddajo več vlog torej na razpis prijavimo za več 
statistični regij? 
ODGOVOR: Da, lahko. 
 

5. VPRAŠANJE: 
K merilom 1.1. Naše podjetje d.o.o. je bilo ustanovljeno leta 2019, vendar je pravni naslednik 
s.p., ki je bil ustanovljen 2011.  Če priložimo dokazila, je to podlaga, za pridobitev več točk? 
ODGOVOR: V kolikor je prišlo do statusnega preoblikovanja samostojnega podjetnika 
posameznika v skladu z Zakonom o gospodarskih družbah (ZGD-1) ter bo podjetje predložilo 
dokazila o tem, se bo upošteval datum ustanovitev samostojnega podjetnika.  
 

6. VPRAŠANJE: 
K Merilom 3.1.: vlagatelj dokazuje z referencami s področja pedagoško-andragoškega 
izobraževanja ' Kaj šteje kot reference? Ali štejejo usposabljanja opravljena za podjetja v okviru 
projektov, vavčerjev za dvig digitalnih kompetenc? 
ODGOVOR: Da, za reference se lahko upoštevajo izvedena usposabljanja za podjetja v okviru 
vavčerjev za dvig digitalnih kompetenc.  
 
 
 



 
7. VPRAŠANJE: 

K merilom 3.4.: 'Regijska pokritost načrtovanih izobraževanj znotraj statistične regije' Tu se 
upošteva fizične lokacije izvajanja izobraževanj (kot so na zavihku v excel tabeli 'lokacije 
izobraževanj'? Ali mogoče pokritost glede na naslove stalnega prebivališča udeležencev 
predavanj?  
ODGOVOR: Pri merilu regijska pokritost načrtovanih izobraževanj znotraj statistične regije se 
bo upoštevalo lokacije izvedbe izobraževanj.  
 

8. VPRAŠANJE:  
Ali lahko prijavitelj, ki izvaja različne projekte razvoja digitalnih kompetenc, poda reference 
učiteljem? 
ODGOVOR: Lahko.  
 

9. VPRAŠANJE: 
Ali smo prav razumeli, da za pridobitev pravice do digitalnega bona zadostuje 9 ur udeležbe v 
sicer 13-urnem programu osnovnega dela izobraževanja ali 9 ur iz dveh 6-urnih dodatnih 
vsebin? 
ODGOVOR: V javnemu razpisu je navedeno: Udeleženec izobraževanja pridobi pravico do 
digitalnega bona, ko izpolni enega od naslednjih pogojev:   

 opravljenih 9 ur osnovnega izobraževanja,  
 opravljenih skupno 9 ur v okviru dveh dodatnih izobraževanj.    

 
10. VPRAŠANJE: 

Vprašanje postavljamo ob praktičnem primeru: Vlagatelj je upravičen do sofinanciranja 100-ih 
udeležencev. V izobraževanje jih vključi napr. 120, ki uspešno zaključijo izobraževanje. 
Udeležbo 20-ih udeležencev financira sam iz lastnih sredstev, vendar o njih poroča izvajalcu 
javnega razpisa. Ali teh 20 udeležencev pridobi pravico do digitalnega bona? 
ODGOVOR: V kolikor bo vlagatelj izvedel izobraževanja, ki jih bo pokril iz lastnih virov, mora o 
njih poročati Skladu, ne more pa jih vključiti v zahtevek za črpanje odobrenih sredstev, hkrati te 
udeležence ne more uvrstiti med upravičence do digitalnega bona 2022. 
 

11. VPRAŠANJE:  
Ali boste javno objavili odgovore na vprašanja? 
ODGOVOR: Odgovori bodo javno objavljeni.  
 
 

12. VPRAŠANJE:  
V Programu za neformalno izobraževanje starejših od 55 let z osnovnimi digitalnimi  

 kompetencami  piše:  
“Udeleženec izobraževanja pridobi pravico do digitalnega bona, ko izpolni naslednji pogoj: - 

 opravljenih 9 ur osnovnega izobraževanja, - opravljenih skupno 9 ur v okviru dveh dodatnih 
 izobraževanj.”, v JR pa: da mora izpolnjevati enega od teh dveh pogojev. Ali mora torej za 
 pridobitev digitalnega bona udeleženec izpolnjevati 1 pogoj ali oba? 

ODGOVOR: V javnemu razpisu je navedeno: Udeleženec izobraževanja pridobi pravico do 
digitalnega bona, ko izpolni enega od naslednjih pogojev:   

 opravljenih 9 ur osnovnega izobraževanja,  
 opravljenih skupno 9 ur v okviru dveh dodatnih izobraževanj.    

Program bo usklajen z javnim razpisom.  
 

13. VPRAŠANJE: 
Koliko sredstev dobi izvajalec za enega udeleženca, če se ta udeleži 2 programov? 
ODGOVOR: Izvajalec je upravičen le do enega nadomestila na posameznega upravičenca, ki 
po ustrezni udeležbi na izobraževanjih pridobi pravico do digitalnega bona.   
 
 
 
 
 


