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

na področju digitalnih kompetenc za leto 2022 
 

VPRAŠANJA po e-mailu IN ODGOVORI  
(9. 6. 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.   
 

2. 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. 
 

3. 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.    
 

 
4. VPRAŠANJE: 

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

5. 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. 

 
6. 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.  

 
7. 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.  

 
 
 



 
8. 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.  
 

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

10. 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.    
 

11. 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. 
 

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

13. 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.  

 
14. 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.   

 
15. VPRAŠANJE: 

Ali se lahko na razpis skupaj prijavlja projektni konzorcij in se za izvedbo projekta izvajanja 
 neformalnih izobraževanj za odrasle, prijavi več partnerjev (pravnih oseb) skupaj? 

ODGOVOR: Na javni razpis se lahko prijavi samo posamezni vlagatelj, torej ni možna prijava 
konzorcija oz. prijava s podizvajalci.  



 
 
 

16. VPRAŠANJE: 

V povezavi  z meriloma 1.2 in 1.3 me zanima, ali se kot število programov upoštevajo samo v
 vsebinsko različni programi ali gre lahko le za vedno isto vsebino, ki je bila izvedena za  
 različne skupine (npr. 10-krat).  

ODGOVOR: Upoštevajo se vsebinsko različni programi. 
 

17. VPRAŠANJE: 

 Kdo lahko izda vlagatelju ustrezno referenco za izvajanje programov – ali je dovolj, da  
  vlagatelj sam zase oblikuje popis izvedenih izobraževanj, iz katerega je razvidna vsebina oz. 
  področje, skladno z razpisnimi določili od vključno 1.1.2019 naprej. 

ODGOVOR: Kot dokazilo za reference ni dovolj popis izvedenih izobraževanj. Priložiti je 
potrebno potrdila naročnikov, pri katerih so bila izobraževanja izvedena.  
 

18. VPRAŠANJE: 

Zanima me, kaj velja kot referenca vlagatelja na področju formalnega ali neformalnega  
 izobraževanja za digitalne spretnosti? 

ODGOVOR: Kot ustrezno dokazilo šteje npr. izvedba vavčerja za digitalizacijo.  
 

19. VPRAŠANJE: 

Za točko 17 Splošnih pogojev za vlagatelje.  Ali kot vlagatelj moramo izkazati reference  o 
dokazilu vlagatelja pisno dokazilo reference  s strani posameznega našega naročnika za 
katerega smo  od 1.1.2019 izvedli formalno ali neformalno izobraževanje odraslih ali 
formalno ali neformalno izobraževanje odraslih o digitalnih spretnostih je dovolj le, da kot 
vlagatelj naštejemo za katere naročnike smo od 1.1.2019 izvedli katero in kdaj ter v kakšnem 
obsegu  formalno ali neformalno izobraževanje odraslih.  
ODGOVOR: Kot dokazilo za reference ni dovolj popis izvedenih izobraževanj. Priložiti je 
potrebno potrdila naročnikov, pri katerih so bila  izobraževanja izvedena.  

 
20.  VPRAŠANJE: 

Ali vlagatelj lahko izkazuje reference na področju formalnega in neformalnega izobraževanja 
odraslih o osnovnih digitalnih spretnostih s pogodbo o sodelovanju z drugim podjetjem 
(d.o.o.), ki ima zaposlenih več predavateljev z ustreznimi referencami, ki so za vlagatelja 
izvedli zahtevana izobraževanja?    
ODGOVOR: Kot dokazilo za reference ni dovolj pogodba o sodelovanju z drugim podjetjem. 
Priložiti je potrebno potrdila naročnikov, pri katerih so bila  izobraževanja izvedena in jih je 
izvedel vlagatelj sam.  

 
21.  VPRAŠANJE: 

Ali v prijavnem obrazcu pri vrednosti projekta v pavšal posebej navedemo pavšalni znesek do 
katerega smo upravičeni na 8.000 EUR kritja stroškov?   
Primer: če so naši Stroški storitev zunanjih izvajalcev: 8.100EUR, vpišemo v pavšal 1.750EUR ? 
Ali aplikacija sama določi kolikšno vrednost pavšala nam pripada? 
ODGOVOR: Aplikacija sama ne določi višine pavšala. V primeru stroškov izvedenih 
izobraževanj na udeleženca v višini 8.100 eur, pripada vlagatelju pavšal v višini 1.750 EUR. 
Če so naši Stroški storitev zunanjih izvajalcev: 18.500EUR, vpišemo v pavšal 3.500EUR ? Ali 
aplikacija sama določi kolikšno vrednost pavšala nam pripada? 

   ODGOVOR: Da, v tem primeru je znesek pavšala 3.500 EUR.  
 

22. VPRAŠANJE: 
Kaj konkretno je mišljeno za opremo za invalide na lokaciji – ustreznost miz za  

 invalidski voziček, ustreznost sanitarij ipd? 



 
ODGOVOR: Oprema za invalide vključuje računalniško opremo za prilagojeno delo z invalidi 
(npr. prilagojene tipkovnice za slabovidne, ipd.) ali drugo tehnično opremo za delo z 
invalidnimi osebami. 
 
 

23. VPRAŠANJE: 
Vljudno prosimo za tolmačenje 9. točke razpisa – upravičeni stroški. 
V razpisu je navedeno: 
V okviru tega javnega razpisa so upravičeni naslednji stroški:    
- Stroški izvedbe izobraževalnega programa na udeleženca v višini 124,80 EUR.  
- Na vsakih 8.000 EUR upravičenih stroškov za izvedbo izobraževanj, vlagatelju pripada pavšal 

 v višini 1.750 EUR za delovanje kontaktne točke za pomoč uporabnikom, udeležencem  
 izobraževanj, oz. do porabe sredstev na posamezni regiji.  

ODGOVOR: Vsebina stroškov pri vlogi se opredeli v skladu s prej navedenimi določili v 
javnemu razpisu. 

 
24. VPRAŠANJE:  

Kaj se smatra kot izobraževalni program? Samo osnovni program, osnovni program in dva 
izmed dodatnih programov ali vsak program posebej? 
ODGOVOR: Kot izobraževalni program šteje izvedba osnovni izobraževanja ALI izvedba dveh  
dodatnih izobraževanj, saj se šteje za izveden izobraževalni program, ko ima udeleženec 
opravljenih vsaj 9 ur osnovnega izobraževanja ali opravljenih skupno vsaj 9 ur v okviru dveh 
dodatnih izobraževanj.    

 

 
25. VPRAŠANJE 

Ali obstaja omejitev na koliko programov se lahko posameznik vključi? Če se vključi ista oseba 
v vseh 8 programov, ali je upravičen strošek 8 krat 124,80 €? Ali se lahko vključi tudi samo na 
en program in je potem to upravičen strošek? 
ODGOVOR: 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.    
 

Izvajalec je upravičen le do enega nadomestila na posameznega upravičenca, ki po ustrezni 
udeležbi na izobraževanjih pridobi pravico do digitalnega bona.   

 
Pri drugi alineji je navedeno: oz. do porabe sredstev na posamezni regiji. Ali je mogoče, da 
sredstev zmanjka in 1.750 € ni povrnjen strošek? 
ODGOVOR: Razpoložljivi znesek pavšala je odvisen od višine zaprošenih sredstev s strani 
vlagateljev.  

 
 

26. VPRAŠANJE:  
Glede na dokument Metodologija poenostavljenega obračunavanja stroškov nas zanima, 
kako je predvideno financiranje: 

• najema prostora na drugih lokacijah (da lahko ponudimo izvedbo na več lokacijah), 

• tisk učnih materialov, 

• tisk marketinških materialov ter 

• oglaševanje (npr. radio). 
 

Vnaprej se vam zahvaljujemo za vaš odgovor. 



 
 

ODGOVOR: Stroški promocije, izvedbe in organizacije so vključeni v strošek izvedbe delavnic.  
 
 

27. VPRAŠANJE:  
V razpisni dokumentaciji je navedeno, da mora vlagatelj na vseh lokacijah, kjer bo izvajal 
izobraževanja, izvajati osnovni del izobraževanja po programu in ponuditi vsaj tri dodatne 
dele izobraževanj po programu. Kaj to pomeni? Ali pomeni ponuditi hkrati tudi izvajati vsaj tri 
dodatne dele? V kakšnem primeru pa ni potrebno izvesti vseh treh, mogoče če ni dovolj 
prijav na en dodatni del?  

 
ODGOVOR: Kot je navedeno v javnemu razpisu mora vlagatelj mora na vseh lokacijah, kjer 
bo izvajal izobraževanja, izvajati osnovni del izobraževanja po programu in ponuditi vsaj tri 
dodatne dele izobraževanj po programu. Vlagatelj bo izvedel  osnovni in / ali dodatni del 
izobraževanj glede na dejanske prijave.  

 
 

28. VPRAŠANJE:  
V razpisu je zapisano, da je potrebno zagotoviti dodatnega pomočnika v kolikor je v skupini 
10 ali več ljudi. V Opisu usposabljanja pa je napisano (pod Oblike usposabljanja in metode 
dela) je zapisano ».. izvaja vsaj toliko predavateljev kot je potrebno oziroma vsaj eden na šest 
udeležencev«.  

 
Prosim za navodilo kaj velja in kaj pomeni »pomočnik za skupine, večje od deset ljudi«? Ali 
morajo imeti vsi pomočniki zahtevane reference ali ne.  
  
ODGOVOR: Program izobraževanj je bil usklajen z razpisom in je v tem delu popravljen.  
 
Za predavatelje na izobraževanjih oz. strokovni kader, vključno s pomočniki, veljajo enake 
zahteve glede referenc. 

 

 
29. Vprašanje:  

Ali so predavatelji, ki so naši zunanji sodelavci in so z nami v pogodbenem razmerju bodisi 
preko avtorske ali podjemne pogodbe ustrezni kot predavatelji v danem projektu ali morajo 
imeti kakšno drugo pogodbeno obliko (zaposlitev pri izvajalcu za trajanje projekta)? 
ODGOVOR: Predavatelji so lahko z vlagateljem v pogodbenem razmerju (zaposlitev ni pogoj). 

 
30. VPRAŠANJE: 

Ali mora biti v naprej natančno definiran termin in lokacija izvedbe tečaja in ne sme biti 
poznejših odstopanj v sami izvedbi delavnic (drug kraj in začetek tečaja znotraj dane regije)? 
Odgovor: Lokacije tečajev morajo biti točno opredeljene, termin izvajanja projekta oz. 
Izobraževanj pa se opredeli preko začetka in konca projekta, hkrati pa v opisu projekta 
opredelite izvajanje delavnic po posameznih mesecih . 

 
 

31. VPRAŠANJE 
Kako bo s preostalimi upravičenci, ki jih je v naši regiji preko 35.000 (starost 55+), saj 
sredstva, ki so namenjena za našo regijo v najboljšem primeru pokrivajo do 400 oseb, ki bodo 
v skladu z razpisom po zaključku delavnic nato izpolnjevala merila za pridobitev digitalnih 
bonov? Ali to pomeni da preostalih 34.600 ne bo upravičenih do digitalnih bonov? 



 
Odgovor: Sklad v primeru predmetnega javnega razpisa nastopa v vlogi izvajalca. Za dodatne 
informacije glede izvajanja ukrepov s področja spodbujanja digitalne vključenosti se obrnite 
na Službo Vlade RS za digitalno preobrazbo. 

 
32. VPRAŠANJE 

Kako je z začetkom delavnic, saj ste zapisali, da po 45 dnevnem roku sporočite izbrane izvajalce. 
Velja za tiste, ki bodo oddani do 10.6.2022. Vi pa imate že v sami dokumentaciji naveden 
terminski načrt izvedbe  v juliju, kjer še najverjetneje sploh ne bo možna izvedba? Saj je 
predhodno v skladu z razpisom potrebno obveščanje javnosti, kar se pa lahko zgodi po izbiri 
izvajalca. 
Odgovor: Glede na predvideno dinamiko izvedbe razpisa se predvideva, da bodo izvajalci pričeli z 

delavnicami najkasneje v drugi polovici meseca julija 2022.   

 
33. VPRAŠANJE: 

Kako je s tistimi, ki bodo delavnico opravičeno/neupravičeno prekinili? 
Slušatelji, ki ne bodo izpolnili predpisanega števila ur udeležbe na izobraževanjih, ne bodo pridobili 
pravice do digitalnega bona. 

 

34. VPRAŠANJE: 

Ali mora tudi pomočnik, ki sodeluje, če je v skupini več kot 10 udeležencev izpolnjevati vse 

pogoje tako kot glavni predavatelj? 
Da, izpolnjevati mora enake reference kot predavatelj v okviru strokovnega kadra.  

 

35. VPRAŠANJE 

Glede sredstev, ki ste jih navedli nas zanima ali pomeni 8.000 €, ki je pogoj za prejetje 

1.750€ za komunikacijsko točko znotraj predvidenih sredstev ali se zaprosijo dodatno? 
Sredstva za pavšal v višini 1.750 EUR se zaprosijo dodatno. 

 

36. Vprašanje:  

Zanima me, ali je potrebno kot prilogo priložiti tudi bančno garancijo (zavarovanje) za 

dobro izvedbo projekta? 
Odgovor: Ni potrebno.  

 

37. VPRAŠANJE 

V metodologiji izračuna obsega stroškov piše, da 8.000 EUR predstavlja kritje stroškov za 

izobraževanje 69 udeležencev. Izobraževanje na udeleženca stane 124,80 EUR. Po tem 

izračunu 8.000 EUR krije izobraževanje 64,1 udeleženca oz. 65 udeležencev, da se doseže 

minimalni znesek prijave (8.000 EUR). Ali je tukaj šlo za napako ali je potrebno prijaviti 

izobraževanje za minimalno 69 udeležencev? 
Odgovor Metodologija poenostavljenega obračunavanja stroškov za potrebe javnega razpisa je 
predpisana s strani Službe Vlade RS za digitalno preobrazbo.  
Ker se ne morem vnaprej prevideti, v kakšnem razmerju bo izvajalec pripravil program za osnovno 
oz. dodatno izobraževanje, je osnova za izračun 12 ur in na to je naravnana tudi metodologija. Za 
8.000 EUR lahko torej ob predpostavki 12ih ur izobraževanj znesek zadostuje za 69 udeležencev. 
Ker je pri osnovnem izobraževanju potrebno opraviti še dodatno uro pa je upravičen strošek na 
udeleženca 124,80 EUR. Ko pripravljate finančno konstrukcijo projekta je torej potrebno izhajati iz 
števila udeležencev in števila mest na obeh stopnjah izobraževanj, ne pa iz najmanjšega zneska, za 
katerega lahko zaprosite na razpisu. 

 
 
 



 
 

38. VPRAŠANJE 

Ali je pri merilu 3.1 Profil in število predavateljev oz. strokovnega kadra za izvedbo 

izobraževanj dovolj, da imamo 1 zaposlenega predavatelja z referencami, ostale 

predavatelj z referencami pa samo navedemo. Ali moramo za vse predavatelje izkazovati 

pogodbeno razmerje? Če za izobraževanje planiramo zunanjega izvajalca s katerim bomo 

sklenili avtorsko pogodbo, ali je dovolj, da v vlogi pri razpisu priložimo pismo o nameri ali 

moramo že skleniti avtorsko pogodbo? 

Odgovor:  Za vse navedene predavatelje je potrebno izkazati reference ne pogodbe o zaposlitvi. 
Lahko pismo o nameri. 

 

 
39. VPRAŠANJE 

Na vas naslavljam sledeči vprašanji: 
1. ali je za izkazovanje referenc vlagatelja na področju formalnega in neformalnega 

izobraževanja odraslih kot dokazilo ustrezno, da priložimo pogodbo, ki je sklenjena z 
naročnikom izvajanja; 

2. ko navajamo lokacije/kraje kjer se bodo izvajala izobraževanja, ali lahko znotraj kraja 
izvajanja navedemo in opišemo več lokacij izvedb; 

Odgovor : Pogodba ne izkazuje še izvedene oz. opravljene storitve, zato je potrebno potrdilo 
naročnika, pri kateremu je bilo izobraževanje izvedeno, pogodbo pa lahko priložite kot dodatno 
dokazilo.  
V okviru posamezne lokacije (oz. občine) lahko navedete več naslovov, vendar morate potem 
izkazati navesti podatke, ki so potrebni za vsak naslov posebej. Lahko pošljete obrazec, da vam 
razširimo obseg polj.  

 
40. VPRAŠANJE 

Imam vprašanje glede strokovno usposobljenosti kadra za izvedbo izobraževanj. V primeru, 
da ima prijavitelj premalo usposobljenega kadra - želimo pa seveda ponuditi čim večje število 
izobraževanj ali lahko pomagajo pri izvedbi tudi kadri iz drugega podjetja/zavoda/institucije?  
ODGOVOR: Lahko sodelujejo tudi kadri iz drugih institucij (pogoj zaposlitve pri vlagatelju za 
strokovni kader v javnem razpisu ni naveden).  

 
41. VPRAŠANJE 

Opis projekta - Ali je potrebno v zavihku "Strokovni kader" navesti le predavatelje, ki bodo v 
projektu sodelovali ali tudi osebe, ki bodo izvajale organizacijo, planiranje in nadzor samega 
projekta ? 
Odgovor: V okviru strokovnega kadra so predvidene osebe, ki bodo izvajale izobraževanje na 
posameznih lokacijah. Skrbnika, ki naj bi organiziral organizacijo na posamezni lokaciji se vpiše 
v zavihek Lokacije izobraževanja v vrstico 4 – Skrbnik projekta na lokaciji. 

 
42. VPRAŠANJE: 

Glede na to, da so predavatelji mobilni, je možno istega predavatelja dodeliti na več 
lokacij/regij ali se mora omejiti le na eno lokacijo/regijo? 
Odgovor:  Istega predavatelja lahko dodelite na več lokacij. 

 
43. VPRAŠANJE 

 Ali se vsakemu, ki ima 19 ali več točk odobri vlogo za izvajanje izobraževanj (najverjetneje da, 
me pa zanima, kako je potem z odobrenimi sredstvi; ali jih vsi porabljamo, dokler ne zmanjka 
fonda oziroma kako vedeti, koliko sredstev prejmeš, ko imaš več kot 19 točk?)? Kako se 



 
razdelijo sredstva, če vlagatelji zaprosijo za več sredstev, kot jih je predvidenih za 
sofinanciranje? 
 Ali lahko vlagatelj opremo najame oziroma nabavi ob prejemu pozitivno rešene vloge in pred 
začetkom izobraževanj, ali jo mora imeti v lasti (računalnik, diaprojektor, prostor)? 
Odgovor: Glede izbora upravičencev javni razpis določa: 
5. Ocenjene vloge se razvrsti glede na doseženo število točk v okviru posamezne 
statistične regije za izvedbo projekta. Prednost pri izboru za dodelitev sredstev imajo vloge, ki 
dosežejo višje število točk znotraj posamezne statistične regije, do porabe razpisanih sredstev, 
ostale vloge se kot neutemeljene zavrnejo.   
6. V kolikor bodo vloge dosegle enako število točk, bo imela prednost vloga, ki je oddana 
prva, pri čemer se upošteva datum in ura oddaje vloge. Pri dveh ali več istočasno oddanih 
vlogah z enakim številom točk, bo imela prednost vloga, ki bo po merilu Regijska pokritost 
načrtovanih izobraževanj dosegla višje število točk. V kolikor bo več vlog tudi po tem merilu 
prejelo enako št. točk, bo prednost imela vloga, ki bo prejela več točk po merilu Reference 
vlagatelja na področju formalnega ali neformalnega izobraževanj za digitalne spretnosti. Če je 
potrebno, Sklad na koncu določi vrstni red z žrebom ob možni navzočnosti zadevnih 
konkurentov. V kolikor za zadnje uvrščeno vlogo po posameznem seznamu ne bo razpoložljivih 
sredstev v zaprošeni višini, bo Komisija predlagala odobritev sredstev v obsegu še razpoložljivih 
sredstev, ob predpostavki, da se vlagatelj strinja in zagotovi druge vire za zaprtje finančne 
konstrukcije projekta ali prilagoditvi programa izvedbe usposabljanj glede na obseg preostalih 
razpoložljivih sredstev po predhodnem dogovoru s Skladom.   
 
Vlagatelj mora ob prijavi razpolagati s potrebno opremo oz. opremo, ki jo opredeli v vlogi.  

 
44. VPRAŠANJE: 

V excelovi tabeli Opis projekta, na zavihku Strokovni kader, moramo napisati reference 
predavateljev s področja pedagoško-andragoškega izobraževanja in tudi reference s področja 
formalnega ali neformalnega izobraževanja odraslih o osnovnih digitalnih spretnostih. 
Zanima me, če je dovolj, če priložimo reference predavatelja s področja formalnega ali 
neformalnega izobraževanja odraslih o osnovni digitalnih spretnostih? Se te reference lahko 
štejejo tudi kot reference s področja pedagoško-andragoškega izobraževanja?  
Odgovor: Glede na razpisna določila je potrebno najmanj predložiti dokazila za strokovni 
kader s področja formalnega ali neformalnega izobraževanja odraslih o osnovnih digitalnih 
spretnostih. V kolikor so bile te reference pridobljene v okviru procesa formalnega 
pedagoško – andragoškega izobraževanja, se lahko hkrati upoštevajo za pridobitev točk v 
okviru merila 3.1.. 

 
45. VPRAŠANJE 

Spoštovani, za kadre, ki bodo sodelovali pri izvedbi programov je potrebno torej priložiti 
reference – kaj je mišljeno kot referenca »s področja pedagoško-andragoškega 
izobraževanja«. Če je mišljeno, da oseba poučuje v formalnih programih, kot učitelj – ali se 
torej priloži potrdilo delodajalca? Če je oseba zaposlena kot učitelj v programih mladine in 
poleg tega izvaja tudi katerega izmed strokovnih modulov z digitalnimi vsebinami v 
programih za odrasle in še neformalne tečaje s področja IKT pri isti organizaciji – zadošča 
skupno potrdilo/referenca? 
Odgovor: Upoštevajo se reference pridobljene v okviru procesa formalnega pedagoško – 
andragoškega izobraževanja, in sicer formalnega izobraževanja primeroma v obliki fakultetne 
izobrazbe za pedagoško – andragoško področje, NPK, itd.) 

 
 



 
46. VPRAŠANJE 

V programu izobraževanj je navedeno: 
Predpogoji: prostor, opremljen z mizami in stoli, računalnikom z dostopom do spleta, 
projektorjem in platnom (ali drugo primerno podlago), wi-fi povezavo z možnostjo dostopa, 
programom za direktni prenos vsebin skupnega računalnika na posameznikove pametne 
naprave (npr. Screen Mirror) ter vsaj ena naprava na dva udeleženca (računalnik, tablica, 
telefon). 
Screen mirroring običajno poteka s prenosnikov in pametnih naprav na TV zaslon ali 
projektor in ne obratno (kot je napisano v programu). Ali je res mišljeno  
"direktni prenos vsebin skupnega računalnika na posameznikove pametne naprave"? 
Odgovor: Veljavna tehnična opremljenost vlagatelja za izvedbo izobraževanj je predpisana v 
javnemu razpisu. Program bo v tem delu dodatno usklajen.  
 

47. VPRAŠANJE 
Zaenkrat še nimamo registrirane dejavnosti za izvajanje izobraževanj odraslih, je dovolj časa, 
če jo jutri oz. v ponedeljek registiramo? 
Odgovor: Vlagatelj mora biti registriran za izvajanje dejavnosti izobraževanja odraslih in imeti 
to opredeljeno v svojem ustanovitvenem aktu. Hkrati opozarjamo, da mora vlagatelj ob 
prijavo izkazovati reference, kot so opredeljene v javnem razpisu.  
 

48. VPRAŠANJE 
Ali kot referenca vlagatelja velja naša izjava, da smo izvedli neformalni izobraževalni program 
h kateri predložimo pogodbo naročnika oz. financerja iz katere je razvidno, da smo bili izbrani 
za izvedbo programa in prejeli sredstva za izvedbo ali potrebujemo pridobiti izjavo iz strani 
naročnika? 
Naš konkreten primer: Izvajali smo študijske krožke, projekt denarno podpira Ministrstvo za 
izobraževanje, znanost in šport, koordinira pa ga Andragoški center Slovenije. Ali 
potrebujemo potrdilo iz njihove strani (Andragoškega centra Slovenije) ali zadošča naša 
izjava, da smo programe izvedli in predložena pogoodba? 
Odgovor: Izjava ne zadostuje, potrebno je potrdilo naročnika o izvedenem izobraževanju.  

 
Ali moramo imeti za zunanje sodelavce, ki bodo izvajali program in niso predavatelji, že 
sklenjeno pogodbo oz. namero o sodelovanju? 
Odgovor: Sklenjena pogodba o zaposlitvi po javnemu razpisu za strokovni kader ni zahtevana.  

 
Ali morajo imeti zunanji sodelavci, ki bodo izvajali program, pridobljeno določeno stopnjo oz. 
vrsto izobrazbe ali so pomembne zgolj njihove reference na področju izobraževanja odraslih o 
osnovnih digitalnih spretnostih? 
Odgovor: Strokovni kader mora v skladu z razpisom imeti reference s področja formalnega ali 
neformalnega izobraževanja odraslih o osnovnih digitalnih spretnostih, reference s področja 
formalnega pedagoško – andragoškega izobraževanja  pa se dodatno vrednotijo v okviru 
meril za ocenjevanje vlog.  

 
49. VPRAŠANJE 

Prva zadeva je nujnost popravka obrazca Opis projekta, ki ga prosim popravljenega naložite v 
aplikacijo Rsklad, da ga bomo lahko prijavitelji  sami ustrezno izpolnili.  
Zdi se mi nesprejemljiva možnost, da vam bo vsak potencialni prijavitelj individualno pošiljal 
obrazec, da ga popravite, da bomo lahko izbirali regijo.  
Maksimum 5 lokacij? Lahko se sicer omejimo, vendar radi bi se približali ciljni skupini, saj 
imamo mobilno učilnico. 



 
Odgovor: Posredujte obrazec, da vam ga prilagodimo, pojasnjujemo pa da morate o točni 
lokaciji izobraževanj potencialne udeležence obvestiti vnaprej, mobilna učilnica pa mora 
izpolnjevati vse razpisne pogoje oz. opremo, ki bo omogočala izvedbo izobraževanj po 
Programu.  
 
Prijava v okviru stroška na udeleženca/upravičenca je jasna. Kako pa bomo to reševali 
računovodsko. Izvajalci izobraževanj, z ustreznimi referencami so z nami v pogodbenem 
razmerju.  Ali nam lahko izvajalec izobraževanja izda račun, če ima s.p.?  Katere stroške bomo 
lahko knjižili na stroškovnem mestu DIGIT55+? 

 Odgovor: Po javnemu razpisu sta opredeljeni dve kategoriji upravičenih stroškov, in sicer: 
Stroški izvedbe izobraževalnega programa na udeleženca ter stroški pavšala za delovanje 
kontakte točke. Stroške knjižite v skladu z njihovo vsebino po javnemu razpisu. 

 
50. VPRAŠANJE 
1. Ali reference oseb s področja formalnega ali neformalnega izobraževanja odraslih o osnovnih 

digitalnih spretnostih hkrati štejejo tudi kot reference oseb s področja pedagoško 
andragoškega izobraževanja, saj so prva tudi izobraževanja?  

2. Ali se reference iz merila 1.2 nanašajo na vlagatelja kot organizacijo ali na njegov strokovni 
kader? Če na strokovni kader, ali je to isti kader, ki ima tudi reference s področja formalnega 
ali neformalnega izobraževanja odraslih o osnovnih digitalnih spretnostih?  
Odgovor: Za točko je podan odgovori v okviru vprašanja št. 44. V okviru merila 1.2 se 
vrednotijo reference vlagatelja.  
 
 

51. VPRAŠANJE 
V JR je v točki 7.2. prva alineja navedeno, da moremo priložiti: 
Opis organizacijske strukture za vodenje in izvajanje projekta, ki vključuje poimenski seznam 
oseb, ki bodo delale na projektu in opis njihovih referenc s področja formalnega ali 
neformalnega izobraževanja odraslih o digitalnih spretnostih (pridobljenih od vključno 1. 1. 
2019 naprej), pri čemer morajo biti iz tega opisa jasno razvidne aktivnosti, ki jih bodo te osebe 
izvajale v okviru projekta. Terminski načrt izvedbe projekta s fazami, mejniki, aktivnostmi in 
nosilci posameznih aktivnosti. Torej je potrebno zraven predavateljev, ki bodo izvajali 
delavnice, navesti tudi vodstveni in administrativni kader, ki mora imeti navedene reference? 
In, kam v dokument Opis projekta to vpisujemo? Med predavatelje? Kam vpisujemo 
aktivnosti, ki jih bodo izvajali vodstveni in administrativni kader? 
Odgovor: Druge osebe vključene v izvedbo projekta lahko predstavite na zavihku 
Predstavitev vlagatelja v polje, kjer utemeljite način izvedbe izobraževanja. 
 
 

52. VPRAŠANJE 
Vlagatelj mora izkazati reference na področju formalnega ali neformalnega izobraževanja 
odraslih ali formalnega ali neformalnega izobraževanja o digitalnih spretnostih pridobljenih 
od vključno 1. 1. 2019 naprej (vsaj eno dokazilo).   
In sicer moj primer: Sem samostojni podjetnik, imam vpisano dejavnost po SKD 85.590. Po 
letu 1.1.2019 sem v mesecu maju 2022 jaz sam izvajal računalniške tečaje.   
Na eni izmed Osnovnih Šol sem se domenil za najem prostora - računalniških učilnic, z 
namenom, da pomagam starejšim osvojiti digitalni svet. Po izobrazbi sem: Diplomirani 
organizator informatik, zaposlen pa sem na prodajnem mestu svetovalec pri prodaji, kjer 
ljudem (predvsem starejšim) pomagam pri nastavitvah mobilnih naprav itd., jim svetujem in 
jih izobražujem kako uporabljati mobilne in druge IT naprave. 



 
Kaj naj tu naredim oz. pridobim, da bo kot referenca zadoščala za mojo uspešno prijavo na 
razpis? Ker sem izvajalec in vlagatelj jaz, kot s.p., si napišem potrdilo o opravljenih 
računalniških tečajih jaz sam? Naročniki so pri meni v tem primeru osebe, ki so se teh 
računalniških svetovanj udeležile, potrebujem njihove podpise? 
Ali potrebujem kakšno potrdilo s strani OŠ, kjer sem izvajal izobraževanja za reference, poleg 
najemne pogodbe? Ali lahko delodajalec, kjer sem zaposlen izpiše potrdilo da starejšim 
pomagam in jih izobražujem? Bi to zadoščalo? Strokovno usposobljen za izvajanje tovrstnih 
delavnic seveda sem. 
Odgovor: 
V zvezi s prejetim vprašanjem pojasnjujemo, da so po javnemu razpisu predvidena potrdila, 
pridobljena s strani zunanjih naročnikov, za katere je predavatelj oz. strokovni kader izvedel 
izobraževanja. Ker iz posamičnega izobraževanja posameznikov ni mogoče razbrati vsebin 
programa izobraževanja, kot tudi posamezniki ne morejo izdati potrdil o referencah, 
tovrstnih izobraževanj ni mogoče uveljavljati kot referenco. 
 
 

53. VPRAŠANJE 
Pri oddaji vloge za prijavo na razpis Digit 55+ so zahtevana dokazila o izobraževanju odraslih 
in me zanima naslednje: 

• Trenutno poučujem kot učitelj na osnovni šoli (predmeti računalništva in tehnike; po 
izobrazbi imam naziv prof. rač. in tehnike (7.stopnja). V sklopu zaposlitve sem opravil 
številna interna izobraževanja sodelavcev. Ali zadostuje pisno dokazilo s strani ravnatelja 
glede izvedenih internih izobraževanj? 

• Ali se na razpis za izvajalca prijavim, če imam odprt popoldanski s.p.? 
Odgovor: V zvezi s prejetim vprašanjem pojasnjujemo, da so po javnemu razpisu predvidena 
potrdila, pridobljena s strani zunanjih naročnikov, za katere je predavatelj oz. strokovni kader 
izvedel izobraževanja. Interna izobraževanja, ki jih izvajajo delodajalci za usposabljanje 
zaposlenih na delovnih mestih, so namenjena pridobivanju znanj zaposlenih za opravljanje del 
v okviru zaposlitve, in ne v okviru programov formalnega ali neformalnega izobraževanja 
odraslih o osnovnih digitalnih spretnosti, ki bi jih ponujali odraslim oz. širši publiki.  
»Popoldanski« s.p.  ni ovira za prijavo.  
 

 
54. VPRAŠANJE 

V podjetju imamo zelo dobro razvit in delujoč sistem prenosa znanja. Interni 
predavatelji, mentorji, skrbniki znanj so večinoma strokovnjaki in specialisti s področja 
informacijskih tehnologij in prodaje.  Več kot polovico vseh internih izobraževanj 
izvedejo naši interni predavatelji. V letu 2021 so naši interni predavatelji izvedli veliko 
izobraževanj in delavnic. Kot interni coachi so vsakodnevno pomagali razvijati 
potenciale številnih sodelavk in sodelavcev. Prosim za odgovor ali se bo upoštevala 
referenca naših internih predavateljev, ki jo poda kadrovska služba podjetja. 
Odgovor: Za dokazovanje referenc je potrebno potrdilo naročnika, pri kateremu je bilo 
izobraževanje izvedeno.  Za izkazovanje referenc po javnemu razpisu so predvidena potrdila, 
pridobljena s strani zunanjih naročnikov, za katere je predavatelj oz. strokovni kader izvedel 
izobraževanja. Interna izobraževanja, ki jih izvajajo delodajalci za usposabljanje zaposlenih na 
delovnih mestih, so namenjena pridobivanju znanj zaposlenih za opravljanje del v okviru 
zaposlitve, in ne v okviru programov formalnega ali neformalnega izobraževanja odraslih o 
osnovnih digitalnih spretnosti, ki bi jih ponujali odraslim oz. širši publiki.  

 
 
 



 
55. VPRAŠANJE 

Reference na področju formalnega in neformalnega izobraževanja odraslih (ne vključuje 
izobraževanj za digitalne spretnosti): 
V prijavnem obrazcu jih naštejemo, kot priloga bi pa moralo biti kot potrdilo naročnika. 
Izvajamo tako formalna kot neformalna izobraževanja, večinoma preko javnih razpisov 
MDDSZ ali MISZŠ. 
Težko bo od njih pridobiti v tako kratkem času ustrezna potrdila recimo za izvajanje SPI. Kdo 
bi sploh moral potrditi, da izvajamo formalna izobraževanja?  
Lahko le to potrdimo po seznamu sami s podpisom odgovorne osebe našega javnega zavoda? 
 
Reference na področju formalnega in neformalnega izobraževanja odraslih (vključuje 
izobraževanja za digitalne spretnosti): 
Večinoma smo jih izvajali v sklopu projekta Kompetence, kdo bi moral v tem primeru potrditi 
naše tečaje?  
Težko bo pravočasno pridobiti ustrezna potrdila s strani ministrstev. 
 
Kaj natančneje je mišljeno pod: Opredelitev tveganj in ukrepov za njihovo obvladovanje 
 
Odgovor: V okviru vprašanj in odgovor, ki so objavljeni je že pojasnjeno, da zgolj seznami ne 
zadostuje, potrebno je potrdilo naročnikov ( v vašem primeru ministrstva). 
Tveganja opredelite v povezavi s pandemijo COVID 19.  

 
56. VPRAŠANJE 

Pri opisu projekta, moramo na zavihku Strokovni kader za vsakega posameznika ločeno 
našteti Reference osebe s področja pedagoško-andragoškega izobraževanja in Reference 
osebe s področja formalnega ali neformalnega izobraževanja odraslih  o osnovnih digitalnih 
spretnostih  
Naš strokoven kader, ki ga navajamo v projektu, je v predpisanem obdobju in dovolj velikem 
obsegu izvajal neformalne izobraževalne tečaje digitalnega opismenjevanja za odrasle v 
okviru projekta projekta KORAK-Kompetence za razvoj kariere  za pridobitev temeljnih in 
poklicnih kompetenc za manj usposobljene, nižje izobražene osebe, s poudarkom na starejših 
od 45 let.  
Ali jim ta referenca pokrije hkrati obe zahtevi, se pravi reference s področja PA izobraževanja 
in hkrati reference s področja izobraževanja odraslih o digitalnih spretnostih in lahko obe 
referenci priložimo na enem potrdilu, ki ga v aplikaciji oddamo tako pod prilogo Dokazilo o 
referencah predavatelja za izobraževanje odraslih o osnovnih digitalnih spretnostih in pod 
prilogo Dokazilo o referencah strokovnega kadra oz. predavateljev na izobraževanjih? 
Odgovor: Vsebina referenc s pedagoško – andragoškega izobraževanja je v vprašanjih in 
odgovorih že pojasnjena in sicer:  Upoštevajo se reference pridobljene v okviru procesa 
formalnega pedagoško – andragoškega izobraževanja, in sicer formalnega izobraževanja 
primeroma v obliki fakultetne izobrazbe za pedagoško – andragoško področje, NPK, itd.). 
 

57. VPRAŠANJE 

Zanima me naslednje: mi bomo tečaje izvajali na 4 lokacijah v regiji in pri tem 
upoštevali, da bomo na vsaki lokaciji ponudili 1 osnovni del izobraževanj in 3 dodatne 
vsebine. Zanima me, če lahko na eni lokaciji (npr. v Slovenj Gradcu) navedemo dva 
naslova izvajanja tečajev (na sedežu zavoda in na drugi lokaciji) in potem na sedežu 
izvedemo 1 osnovni del izobraževanj in 1 dodatno vsebino in na drugi lokaciji 
izvedemo 2 dodatni vsebini.  
To pomeni, da bo v obrazcu napisanih 5 lokacij, s tem da bosta dve v eni občini. 



 
Odgovor: V javnemu razpisu je navedeno, da mora vlagatelj na VSEH lokacijah, kjer bo izvajal 
izobraževanja izvajati osnovno in dodatne vsebine.  
 

58. VPRAŠANJE 
1.) Ali naštejemo izvedene programe preteklih treh let in za enega izmed teh priložimo 
referenco naročnika, ali pa potrebujemo referenco naročnika za vse izvedene programe? Če 
potrebujemo za vsak izveden program referenco ali je referenca dovolj pogodba + poročilo o 
izvedeni storitvi? 
 
2.) V isti občini (isto mesto) imamo dva možna prostora za izvajanje izobraževanj, oba bomo 
prijavili. V kolikor imamo za ta kraj manj kot 15 prijavljenih za isti temin ali jih lahko združimo 
in imamo program na samo eni lokaciji? 

3.) Glede na to, da je finančna konstrukcija  projekta odvisna od števila udeležencev oziroma 
njihove uspešne pridobitve Bona 55+, ali to pomeni da zaprosimo za najvišji možen znesek, 
na zahtevkih pa uveljavljamo realno stanje (torej število udeležencev, ki so pridobili bon)? 
Recimo, da planiramo izvedbo osnovnega programa na petih lokacijah in na vseh teh 
lokacijah bomo nudili tudi pet dodatnih programov. Vzamemo, da je lahko najvišje število 
udeležencev 15. Kar pomeni vsega skupaj število udeležencev, ki bi lahko pridobili pravico do 
bona cca. 285. Torej zaprosimo za 285*124,80€ =35.568€. Izplačilo pa bo po realni udeležbi. 
Torej če pravico do bona pridobi recimo samo 180 udeležencev, bodo z vaše strani stroški 
kriti samo v višini 180*124,80€=22.464,00€. 
Odgovor: Za izkazovanje referenc ne zadostuje samo navedba izvedenih programov, temveč 
potrdilo naročnika o izvedeni vsebini, obsegu, itd. Pogodba in/ali poročila nista dovolj, lahko 
sta priložena.  
 
V kolikor razpišete izobraževanja za posamezno lokacijo, jo morate interesentom 
izobraževanja v primeru povpraševanja omogočiti.  
 
Na zahtevkih boste lahko uveljavljali le uspešno izvedena izobraževanja na udeleženca, ki jih  
bo lahko manj kot število odobrenih, vendar pa obseg izvedenih izobraževanj ne sme biti nižji 
kot 80% pogodbeno dogovorjeni obseg izobraževanj. Pri izračunu morate dodatno upoštevati 
še priznani strošek pavšala.  
 
 

 
 
 
 


