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Opredelitev storitev posameznih sklopov oddaje drugega naročila za izbor zunanjih izvajalcev, ki bodo sodelovali pri 
projektu SOPA  

 
Izvajalci storitev od sklopa A do sklopa C 

 
Predmet oddaje naročila je izbor izvajalcev, ki bodo v fazi razvoja interdisciplinarnega pristopa v projektu SOPA izvajali storitve t. i. 

kratkega ukrepa 3 (v nadaljevanju KU3) z vključevanjem vsebin SOPA v obstoječe dejavnosti na področju posameznega izvajalca. 

KU3 bo vključen v programih izvajalca z namenom spodbujanja odgovornega odnosa do pitja alkohola in širitve naslavljanja 

tveganega in škodljivega pitja alkohola. Pristop bo usmerjen v povezovanje med različnimi poklici, kar pomeni, da se bodo izbrani 

sodelavci izvajalca medsektorsko povezovali s predstavniki iz zdravstva in socialnega varstva ter drugimi deležniki, ki sodelujejo pri 

izvajanju ukrepov v razvoju pristopa SOPA. 

  

Izvajalci bodo v pilotu preko izbranih sodelavcev izvajali storitve KU3, ta bo izveden v obliki enostavne kratke intervencije, in sicer 

kot informiranje s pomočjo gradiv, vsebin ali usmeritev na vire pomoči. Glavni namen izvajanja KU3 je, da izvajalci na terenu v 

skupnosti v svoje siceršnje delo integrirajo tematiko tveganega in škodljivega pitja alkohola z izvajanjem storitev ter glede te 

osveščajo svoje uporabnike (osveščanje članov skupnosti o čezmernem pitju alkohola, bodisi lastnega ali pa drugih posameznikov).  

Izvajalci bodo v okviru KU3: 

- diseminirali gradiva o problematiki tveganega in škodljivega pitja alkohola in virih (samo)pomoči, 

- sodelovali pri predstavitvi/predavanju o vsebinah SOPA na dogodkih v okviru rednih programov izbranega izvajalca z 

vključitvijo strokovnjaka NIJZ,  

- sodelovali z organiziranjem dogodkov na temo tveganega in škodljivega pitja alkohola, objavljali v svojih medijih, delovali 

v okviru obstoječih dejavnosti in v dejavnostih, ki jih bo izvajal naročnik v okviru širše promocije pristopa SOPA splošni 

javnosti. 

  

Vsak posamezen izvajalec mora kot prijavitelj zagotoviti izvajanje dejavnosti določene s strani naročnika znotraj tistih lokalnih 

okoljih (izmed 18 LO), ki jih je navedel ob prijavi (pri čemer pa zagotavlja predpisano razmerje med KRVS in KRZS). Prijavitelj poda v 

razpredelnici »Specifikacija storitev sklopa A – C« finančno ovrednoten predlog aktivnosti kratkega ukrepa z lastnimi izbranimi 

sodelavci. Cilj aktivnosti je, da izvajalec v okviru lastnih obstoječih dejavnosti izvedejo čim večji, najmanj pa minimalni, nabor 

storitev v izbranih lokalnih okoljih. 

 
SKUPNE STORITVE od sklopa A do sklopa C 
 
V obdobju usposabljanja bo izvajalec dodatno, ob svojem rednem delu, opravljal spodaj navedene storitve (točka 1 v Specifikaciji 
storitev sklopa A – C): 
 

 Zagotovil udeležbo in sodelovanje na usposabljanju izbranih sodelavcev, ki bodo delovali v prijavljenih lokalnih 

okoljih. Usposabljanje bo trajalo 1 dan od junija do septembra 2019.  

 Zagotovil udeležbo izbranih sodelavcev na predstavitvenem srečanju med junijem in septembrom 2019. 

 
 

http://www.nijz.si/
mailto:info@nijz.si


                                                                                                                                                                   Storitev sklopov oddaje naročila 

 

2/6 

Obvezne storitve s točk 2.-4. v razpredelnici Specifikacija storitev sklopa A -C: 
 

 Zagotovil aktivno udeležbo izbranih sodelavcev na 2 skupnih srečanjih projekta s pripravo poročila v obdobju od 

junija 2019 do oktobra 2020 (točka 2 v Specifikaciji storitev sklopa A – C).  

 Zagotovil udeležbo in aktivno sodelovanje izbranih sodelavcev na treh (3) regionalnih srečanjih  s pripravo poročila 

(povezovanje/mreženje med izvajalci kratkih ukrepov). Za namene vsakega srečanja bodo izbrani sodelavci izvajalca 

pripravili poročilo o analizi stanja v lokalnem okolju in o implementaciji pristopa SOPA v siceršnje delo znotraj 

lokalnega okolja. Srečanja bodo potekala v obdobju od junija 2019 do junija 2020. (točka 3 v Specifikaciji storitev 

sklopa A – C) 

 Zagotovil pripravo in izvedbo 2 dogodkov na lokalni ravni, znotraj OE NIJZ, iz katere prihaja prijavljeno LO, z vsakim 

izmed izbranih sodelavcev. Za namene dogodkov bo potrebno podati predlog sodelovanja, zagotoviti pomoč pri 

pripravi in izvedbi dogodka, v katerem se lahko medsektorsko povezuje z drugimi izvajalci. Dogodki se bodo odvili v 

obdobju od junija 2019 do februarja 2020. (točka 4 v Specifikaciji storitev sklopa A – C) 

 Spremljal in izvedene aktivnosti beležil v obrazce/vprašalnike, ki mu jih bo pred začetkom izvedbe pilotnega 

testiranja posredoval naročnik. Izvajalec bo poročila izpolnjeval in jih posredoval naročniku v skladu s pogodbo.  

 
V obdobju izvajanja pilotnih aktivnosti od junija 2019 do junija 2020 bo izvajalec dodatno, ob svojem rednem delu in ob zgoraj 
navedenih storitvah, opravljal spodaj navedene specifične storitve po posameznih sklopih. Med storitvami, ki jih bo izvajalec 
opravil, so predvidene obvezne storitve od najmanjšega števila in do največje možne izvedbe v prijavljenih LO in dodatne 
dejavnosti. 

 
 
STORITVE ZA POSAMEZNA PODROČJA po sklopih od A – C 

 
 
A PODROČJE VIDNO OVIRANI (CPV koda: 98000000-3 Druge javne, skupne in osebne storitve)   
Obvezne storitve s točk 5.-7. v razpredelnici Specifikacija storitev sklopa A – C 
 

 Predstavitev in uvajanje pristopa SOPA pri izvajalcih storitev na predavanjih ob redni dejavnosti za uporabnike z 

vključitvijo predavanja strokovnjaka NIJZ o pristopu SOPA (najmanj 1 na OE, iz katere prihaja prijavljeno LO; točka 5 v 

Specifikaciji storitev sklopa A – C). 

 Sodelovanje na SOPA dogodkih s promocijo programov organizacije in diseminacijo materialov SOPA ob DBA - Dnevu brez 

alkohola (1 dogodek v 2020 na OE NIJZ, iz katere prihaja prijavljeno LO; točka 6 v Specifikaciji storitev sklopa A – C). 

 Promocija z diseminacijo gradiv ob športnih, kulturnih dogodkih,  predavanjih o zdravem življenjskem slogu in rekreativno 

družabnih srečanjih uporabnikov in na dogodkih s predstavitvijo programov v pomoč ranljivi skupini namenjenih za širšo 

javnost (najmanj 1 in največ 3 v posameznem LO; točka 7 v Specifikaciji storitev sklopa A – C). 

Opcijske dejavnosti točk 8.-13. v razpredelnici Specifikacija storitev sklopa A - C  

 Promocija pristopa SOPA v obdobju trajanja pilota od junija 2019 do februarja 2020 (točke od 8 do 10 v Specifikaciji 

storitev sklopa A – C): 

 v LO s pošiljanjem gradiv posameznikom ali ob individualnem informiranju in krajšem svetovanju z zabeleženo 

komunikacijo, 

 v medijskih in drugih promocijskih aktivnostih, ki jih koordinira naročnik, 

 v glasilih, spletnem omrežju in publikacijah izvajalca. 

 

 Organizacija in izvajanje kreativnih delavnic za krepitev socialne mreže in razvoj spretnosti z  ustvarjalnimi dejavnostmi in 

izdelavo izdelkov na tematiko pristopa SOPA (točka 11 v Specifikaciji storitev sklopa A – C). 

 Organizacija okrogle mize na temo vidne oviranosti s promocijskimi aktivnostmi pristopa SOPA in vključeno tematiko 

odgovornega odnosa do pitja alkohola, strokovnjakom NIJZ in izvedbo na Dnevu brez alkohola ali drugih terminih 

ozaveščanja (točka 12 in 13 v Specifikaciji storitev sklopa A – C). 

 
B PODROČJE SLUŠNO OVIRANI (CPV koda: 98000000-3 Druge javne, skupne in osebne storitve)   
Obvezne storitve s točk 5.-7. v razpredelnici Specifikacija storitev sklopa A – C 
 

 Predstavitev in uvajanje pristopa SOPA pri izvajalcih storitev na predavanjih o vsebinah SOPA ob redni dejavnosti za 

uporabnike z vključitvijo predavanja strokovnjaka NIJZ (najmanj 1 na OE, iz katere prihaja prijavljeno LO; točka 5 v 

Specifikaciji storitev sklopa A – C). 

 Sodelovanje na SOPA dogodkih s promocijo programov organizacije in diseminacijo materialov SOPA ob DBA - Dnevu brez 

alkohola (1 dogodek v 2020 na OE NIJZ, iz katere prihaja prijavljeno LO; točka 6 v Specifikaciji storitev sklopa A – C). 
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 Promocija z diseminacijo gradiv ob športnih, kulturnih dogodkih, predavanjih o zdravem življenjskem slogu in rekreativno 

družabnih srečanjih uporabnikov, na dogodkih s predstavitvijo programov v pomoč ranljivi skupini namenjenih za širšo 

javnost (najmanj 1 in največ 3 v posameznem LO; točka 7 v Specifikaciji storitev sklopa A – C).  

Opcijske dejavnosti točk 8.-13. v razpredelnici Specifikacija storitev sklopa A -C 

 Promocija pristopa SOPA v obdobju trajanja pilota od junija 2019 do februarja 2020 (točke od 8 do 10 v Specifikaciji 

storitev sklopa A – C): 

 LO s pošiljanjem gradiv posameznikom ali ob individualnem informiranju in krajšem svetovanju z zabeleženo 

komunikacijo, 

 v medijskih in drugih promocijskih aktivnostih, ki jih koordinira naročnik, 

 v glasilih, spletnem omrežju in publikacijah izvajalca. 

 

 Organizacija in izvajanje kreativnih delavnic za krepitev socialne mreže in razvoj spretnosti z  ustvarjalnimi dejavnostmi in 

izdelavo izdelkov na tematiko pristopa SOPA (točka 11 v Specifikaciji storitev sklopa A – C). 

 Organizacija okrogle mize na temo slušne oviranosti s promocijskimi aktivnostmi pristopa SOPA in vključeno tematiko 

odgovornega odnosa do pitja alkohola, strokovnjakom NIJZ in izvedbo na Dnevu brez alkohola ali drugih terminih 

ozaveščanja (točka 12 in 13 v Specifikaciji storitev sklopa A – C). 

 

 
C PODROČJE KULTURA (CPV koda: 85322000-2 akcijski program za družbeno skupnost )   
Obvezne storitve s točk 5.-7. v razpredelnici Specifikacija storitev sklopa A –C 
 

 Predstavitev in uvajanje pristopa SOPA pri izvajalcih storitev na obstoječih sestankih in rednih srečanjih izvajalca z 

udeležbo strokovnjakov NIJZ (najmanj 1 na OE iz katere prihaja prijavljeno LO; točka 5 v Specifikaciji storitev sklopa A – C). 

 Sodelovanje na SOPA dogodkih s promocijo delovanja organizacije in diseminacijo materialov SOPA ob DBA - Dnevu brez 

alkohola (1 dogodek v 2020 na OE NIJZ, iz katere prihaja prijavljeno LO; točka 6 v Specifikaciji storitev sklopa A –C). 

 Promocija z diseminacijo gradiv na kulturnih dogodkih, ki jih izvajalec organizira za člane in drugih javnih  dogodkih, ki jih 

organizira izvajalec za splošno javnost (najmanj 1 in največ 3 v posameznem LO; točka 7 v Specifikaciji storitev sklopa A – 

C), 

Opcijske dejavnosti točk 8.-13. v razpredelnici Specifikacija storitev sklopa A - C 

 Promocija pristopa SOPA v obdobju trajanja pilota od junija 2019 do februarja 2020 (točke od 8 do 10 v Specifikaciji 

storitev sklopa A – C): 

 v LO s pošiljanjem gradiv posameznikom, 

 v medijskih in drugih promocijskih aktivnostih, ki jih koordinira naročnik, 

 v glasilih, spletnem omrežju in publikacijah izvajalca. 

 

 Organizacija in izvajanje kreativnih delavnic za krepitev socialne mreže in razvoj spretnosti z ustvarjalnimi dejavnostmi in 

izdelavo izdelkov na tematiko pristopa SOPA (točka 11 v Specifikaciji storitev sklopa A – C). 

 Produkcija kulturnega dogodka/stvaritve/nastopa za širšo javnost z lastno idejno zasnovo z vključeno tematiko 

odgovornega odnosa do pitja alkohola in izvedbo po dogovoru z naročnikom (točka 12 in 13 v Specifikaciji storitev sklopa 

A – C). 
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Specifikacija storitev sklopa A – C (skupaj s ceno) 

Postavka EM  količina 
 
 

 

Cena na 
enoto v EUR 
z DDV 

Najvišja 
predvidena 
cena za celotno 
količino v EUR 
z DDV 

Cena 
izvajalca 
storitev 

1.     Udeležba na 
predstavitvenem sestanku in 
enodnevnem izobraževanju za 
izvajanje ukrepa 3 

100% udeležba izbranih sodelavcev, za katere je udeležba 
predvidena: 

- predstavitveni sestanek junij – september 2019,  
- enodnevno izobraževanje junij – september 2019 . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.704,00* 
 
 
*cena na 
enoto velja v 
primeru 
prijavljenih 
18 LO in za 
celotno 
količino. V 
kolikor je 
prijavljenih 
manj LO, se 
znesek 
sorazmerno 
zmanjša (saj 
se zmanjša 
tudi količina 
izvedbe). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.704,00** 
  
 
**najvišja 
predvidena 
cena za celotno 
količino velja v 
primeru 
prijavljenih 18 
LO 

  
  
 
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.     Udeležba na 2 skupnih 
srečanjih projekta SOPA s 
pripravo poročila. 

100% udeležba izbranih sodelavcev, za katere je 
udeležba predvidena v obdobju od junija 2019 do 
oktobra 2020 

3.     Aktivna udeležba na 3 
regionalnih srečanjih s 
pripravo poročila o analizi 
stanja v lokalnem okolju in o 
implementaciji pristopa SOPA 
v siceršnje delo znotraj 
lokalnega okolja. 

100% udeležba izbranih sodelavcev, za katere je 
udeležba predvidena v obdobju od junija 2019 do junija 
2020 

4.     Priprava in izvedba 2 
dogodkov na lokalni ravni z  
izbranimi sodelavci. Za 
namene dogodkov bo 
potrebno podati predlog 
sodelovanja, zagotoviti pomoč 
pri pripravi in izvedbi dogodka, 
na katerem lahko 
medsektorsko sodelujejo z 
drugimi izvajalci in ZRSZ. 

Izvedba po najmanj 1 storitev na prijavljeno lokalno 
okolje oziroma 2 storitev znotraj OE NIJZ, iz katere 
prihaja prijavljeno LO, od junija 2019 do februarja 2020 

5.     Aktivna 
predstavitev/predavanje o 
vsebinah SOPA na dogodkih v 
okviru rednih programov 
izvajalca z udeležbo 
strokovnjakov NIJZ 

najmanj 1 predstavitev na OE NIJZ, iz katere prihaja eno 
ali več prijavljenih LO, od junija 2019 do februarja 2020 

6.     Sodelovanje na SOPA 
dogodkih na regionalnem  
nivoju (na DBA - Dan brez 
alkohola)  

Izvedba 1 dogodka na leto (1 dogodek v letu 2020) 
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7.     Kulturni dnevi/športne 
igre/drugi dogodki z 
diseminacijo SOPA materialov 
( npr. izobraževalni dogodki, 
dogodki za pridobivanje 
veščin) z vključenimi 
vsebinami za krepitev 
odgovornega odnosa do pitja 
alkohola. 
Vključitev vsebin SOPA v 
dogodke, ki jih podružnice 
izvajalca izvajajo po letnem 
planu, kot so npr. promocija v 
okviru občinskih praznikov, 
promocija v okviru občine po 
meri invalidov. 

Dogodek za širšo skupnost v  
prijavljenem LO 
 
 
 

- Izvedba po najmanj 1 
storitev na lokalno 
okolje od junija 2019 do 
februarja 2020  
 
- Pogoj je minimalno 1 
storitev na LO. Skupno 
od najmanj 1 do največ 
3 dogodke na LO. 
 
-v primeru 18 LO: 
najmanj 18*1*32,5 in 
največ 18*3*32,5 
 
- v primeru 3 LO: 
najmanj 3*1*32,5 in 
največ 3*3*32,5 

 
 
 
 
 
 
 
 
32,50 

 
 
 
 
 
 
 
 
1.755,00 

 
 
 
 
 
 
 
Vpišite 
znesek 

8.     Diseminacija gradiv 
(alkoholna problematika in 
usmeritev na vire 
(samo)pomoči) ob pošiljanju in 
individualnem informiranju ter 
krajšem svetovanju z 
zabeleženo komunikacijo. 

Izvedba od junija 2019 do februarja 2020 v okviru 
obstoječih dejavnosti. 

 
 
 
 
 
 
1,00 

 
 
 
 
 
 
450,00  

 
 
 
 
 
Vpišite 
znesek 

9.     Objave v medijih izvajalca 
in druge dejavnosti za javnost  
- spletne in tiskane objave 
(krajša objava z 200 besedami 
s sliko ali 300 besed brez slike;  
- daljši predstavitveni članek 
projekta, kolumna ali intervju 
na eni tiskani strani vrednoten 
kot dve objavi brez slik,  
- predstavitveni članek, 
intervju s slikami v vrednosti 
treh objav (v začetku in 
zaključku projekta in ob DBA). 

Dogodek objave/medijska 
dejavnost 

do 10 objav v lastnih 
medijskih kanalih 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
26,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
260,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
Vpišite 
znesek 
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10. Vključitev v medijske  in 
druge dejavnosti za javnost v 
posameznem območju OE NIJZ 
v dogovoru z naročnikom. 

Dogodek objave/medijska 
dejavnost 

do 10 aktivnosti v 
koordinaciji z 
naročnikom 

 
 
 
13,00 

 
 
 
130,00 

 
 
Vpišite 
znesek 

11. Organizacija in izvajanje 
kreativnih delavnic za krepitev 
socialne mreže v obdobju 
trajanja pilota 

Kreativne delavnice od 
junija 2019 do februarja 
2020 

1 delavnica na 
prijavljeno LO in skupaj 
največ 9 

 
 
 
26,00 

 
 
 
234,00 

 
 
Vpišite 
znesek 

12. Dogodki izvajalca s širšim 
učinkom na skupnost v LO 
organizirani na tematiko SOPA 
v obdobju trajanja pilota 
-Okrogle mize, seminarji,  
-organizirani dogodki za 
splošno javnost  
-drugi kulturno-rekreativni 
dogodki z lastnim 
zasnovanjem izvajalca. 

Dodatna aktivnost ob DBA 
in dnevih ozaveščanja od 
junija 2019 do februarja 
2020.  

1 dogodek na 1 
prijavljeno lokalno 
okolje ali na drugo 
okolje, ki je izpadlo iz 
izbranih lokalnih okolij v 
SOPA. Največ do 
izčrpanja sredstev 
opcijskih dejavnosti. 

 
 
 
 
 
 
416,00 

 
 
 
 
 
 
1.664,00 

 
 
 
 
 
Vpišite 
znesek 

13.  Obstoječi dogodki 
izvajalca s širšim učinkom na 
skupnost (okrogle mize, 
seminarji) v LO. Pridružitev 
vsebin SOPA z vključitvijo 
strokovnjakov NIJZ na 
izobraževanja izvajalcev 
programov, strokovnjakov in 
lokalne skupnosti; 

Dodatna aktivnost ob DBA 
in dnevih ozaveščanja, od 
junija 2019 do februarja 
2020. 

1 dogodek na 1 
prijavljeno LO ali na 
drugo okolje, ki je 
izpadlo iz izbranih 
lokalnih okolij v SOPA. 
Največ do izčrpanja 
sredstev opcijskih 
dejavnosti. 

 
 
 
 
 
 
208,00 

 
 
 
 
 
 
832,00 

 
 
 
 
 
Vpišite 
znesek 

      

I. obvezni del od točke 1. - 7. 2.704,00 (v kolikor je 
prijavljenih 18 LO) + 
najmanj obvezna izvedba v 
LO točke 7. 

  VPIŠITE SKUPNI 
ZNESEK 
OBVEZNIH 
STORITEV (za 
postavke od 1-
7) 

  

II. opcijske dejavnosti od 
točke 8. - 13. 

    VPIŠITE SKUPNI 
ZNESEK 
OPCIJSKIH 
STORITEV (za 
postavke od 8-
13) 

  

III. pavšal 
 

1.556,00* 
*maksimalna vrednost 
pavšala 

  ZNESEK 
PAVŠALA 

1.556,00 

SKUPAJ v EUR z DDV                                                                                     7.830,00 

 
Obvezno izvedene storitve kratkega ukrepa: 

 Točke od 1. do 6.  

 Najmanjše število dogodkov točke 7. (najmanj 1 in največ 3 v prijavljenem LO) 

 
Opomba: predvidena najvišja vrednost (7.830,00 EUR) zajema storitve kratkega ukrepa v vseh 18 LO. V kolikor je prijavljenih manj 
LO (od 18 možnih), se sorazmerno zmanjša tudi vrednost za storitve kratkega ukrepa.  

 


