
 
 

 

 
 

 

Vprašanje in odgovori z informativnega dne 5. 4. 2018   

Vprašanje št. 1: Ali se v prijavnem obrazcu na strani 2 pod točko II. Prijavni obrazec pri 
vprašanju Opišite konkretne dejavnosti iz točke 4.3 javnega poziva, ki jih boste 
vključili v svoje delovanje opiše na nivoju krovne NVO ali na nivoju društev? 

 
Odgovor št. 1: 

 
Krovna organizacija zagotovi izvedbo storitev navedenih v specifikaciji storitev 
kot prijavitelj in vključi izvajalce preko članov svoje zveze oziroma podružnic, 
kot je navedeno v besedilu javnega poziva pod točko 4. 

 
Vprašanje št. 2: 

 
Ali se v prijavnem obrazcu na strani 3 pod točko II. Prijavni obrazec pri 
vprašanju Druge informacije pomembne za izbor (do 500 besed): - koliko občin 
sofinancira ali materialno podpira vaše programe opiše na nivoju krovne NVO 
ali na nivoju društev? 

 
Odgovor št. 2: 

 
Izkažite domet do vseh občin, tistih, ki sodelujejo v aktivnostih krovne NVO in 
na nivoju društev ter navedite lokalna okolja, ker izvajalci programa že 
pokrivajo to LO. 
 

Vprašanje št. 3: Glede na Prijavni obrazec, točka II. Prijavni obrazec, vprašanje Število društev in 
uporabnikov vaših storitev in geografski domet (izpolnite glede na 
organiziranosti zveze in članic ali je pogoj za prijavo, da ima krovna NVO 
zaposlene? 

 
Odgovor št. 3: 

 
Za prijavo ni pogoj, da ima krovna NVO zaposlene, potrebna je utemeljitev, 
kako bo zagotovila izvedbo programa. 
 

Vprašanje št. 4: Ali je možno namesto računa izdati zahtevek? 
 
Odgovor št. 4: 

 
Z izvajalci se bo sklenila pogodba o sodelovanju. Izvajalec izda račun po 
potrjenem oddanem poročilu. Namesto računa ni možno izdati zahtevka. 
 

Vprašanje št. 5: Kakšna dokazila mora izvajalec priložiti za izvedbo dogodka. Ali so potrebne 
liste prisotnosti? 

 
Odgovor št. 5: 

 
Na sestankih, ki jih organizira naročnik, se bodo udeleženci morali podpisati na 
listo prisotnosti. Na dogodkih, ki jih izvede izvajalcev, liste prisotnosti niso 
potrebne, zadosti je poročilo o izvedbi dogodka in fotografije. 
 

Vprašanje št. 6: Ali se aktivnosti morajo izvajati v lokalnem okolju ali se lahko izvajajo na 
nacionalni ravni pri čemer so osebe iz lokalnih okoljih? 

 
Odgovor št. 6: 

 
Aktivnosti se morajo izvajati v lokalnem okolju. Če društvo npr. ne pokriva 
Radovljice lahko društvo iz Škofje Loke izvede aktivnost v Radovljici. Bolje je 
vrednoteno vključevanje lokalnih društev ali podružnic, ki določeno LO že 
pokrivajo. 
 

Vprašanje št. 7: Ali bo moral izvajalec odpreti ločen konto in ali bo moral poročati v obliki 
časovnic? 
 



 
 

 

 
 

 

Odgovor št. 7: Izvajalcu ni potrebno odpreti ločenega konta in mu ni potrebno poročati v obliki 
časovnic. Z izvajalcem se bo sklenila Pogodba o sodelovanju, za izvajalca bo to 
storitev. Izvajalec bo poročal na obrazcu, ki ga bo dobil s strani naročnika. Prav 
tako izvajalcu ni potrebno shranjevati dokumentacije o izvedbi naročila še 
naslednjih 5 let kot to velja za projekte. 
 

Vprašanje št. 8. Kdo zagotovi gradivo za diseminacijo gradiv? 
 
Odgovor št. 8: 
 
 

 
Gradivo bo pripravil in natisnil naročnik. Izvajalci le diseminirajo gradivo. 
 
 

 


