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TERMINOLOGIJA 
 
 

Terminologija za prijavitelje iz sklopov  A, B, C 

 
 

 OOO SOPA  

Območna odgovorna oseba SOPA je na območni enoti delujoči strokovnjak NIJZ, ki usklajuje in koordinira izvajanje kratkih ukrepov 
v izbranih lokalnih okoljih ter skrbi za povezovanje med sektorji zdravstva, sociale in lokalne skupnosti. 
 

 Lokalno okolje 

Lokalno okolje (LO) se po izboru lokalnih okolij na javnem naročilu lahko nanaša tudi na v lokalni skupnosti (raven občine al i dveh 
občin) sodelujoči en ali dva zdravstvena domova, en ali dva centra za socialno delo, urad Zavoda za zaposlovanje RS, nevladne 
organizacije (NVO) in ostale deležnike v lokalni skupnosti (občina in policija), in sicer v okoljih pod koordinacijo 8 območnih enot (v 
nadaljevanju OE) NIJZ: Celje, Koper, Kranj, Ljubljana, Maribor, Murska Sobota, Nova Gorica in Ravne na Koroškem. 
 

1. Obrazložitev pogojev za prijavitelje iz sklopa A, B, C 
 

 izvaja pristop SOPA v najmanj 3 lokalnih okoljih v treh različnih OE NIJZ, pri čemer zagotavlja razmerje KRVS (67%) in KRZS 
(33%), 
 

Projekt poteka v 18 LO, ki so bila izbrana na javnem naročilu »Sodelovanje konzorcijev zdravstvenih domov in centrov za socialno 
delo pri pilotni izvedbi interdisciplinarnega pristopa s področja tveganega in škodljivega pitja alkohola«, objavljenem dne 3. 1. 2018. 
Prednost pri izbiri bodo imeli izvajalci, ki lahko zagotovijo izvajanje storitve v vseh LO. 

   

 ima status v javnem interesu ali izvaja splošnokoristno dejavnost in se v okviru svojih nalog primarno NE ukvarja s 
problematiko alkohola  

  
Razvoj pristopa SOPA naslavlja odraslo populacijo, ki ni obravnavana zaradi sindroma odvisnosti od alkohola (SOA). Pri ocenjevanju 
prijav bo naročnik upošteval, da je del dejavnosti izvajalcev v okviru posebnih socialnih programov za njihove uporabnike lahko 
namenjen dejavnostim, ki vključujejo preventivne programe na temo pitja alkohola v primeru programov za kakovost in krepitev 
zdravja. Pri teh programih ne gre primarno za obravnavo SOA in ne obsegajo večinski delež dejavnosti. Izvajalci, ki obravnavajo SOA 
so pomemben deležnik SOPA kot vir pomoči za populacijo, ki ima težave z odvisnostjo od alkohola, ki pa ni predmet tega naročila in 
njihov izbor ni predviden ter bodo prijave izvajalcev izločene. 
 

 prijavlja kakovostno izvajanje KU3, ki naslavlja obstoječe uporabnike preko lastnih rednih dejavnosti ter s storitvami 
naslavlja vsebine iz predmeta naročila. 

 
Prijavitelj ustrezno predstavlja programe: kategorije uporabnikov; njihovo ponovljivost v programih in njihovo celotno število; 
storitve, ki jih nudi izvajalec v okviru programov. Razviden je nacionalni nivo in doseg v območnih enotah NIJZ in opisan način, kako 
so programi zagotovljeni s prostovoljskim delom ali zaposlitvijo v okviru programov. V opisu programov so navedene dejavnosti za 
krepitev in varovanja zdravja uporabnikov in podane vstopne točke za storitve z vključevanjem vsebin projekta SOPA. 

 
 

2. Obrazložitev pogojev sklopov A in B: 
 

 je zaradi vsebine delovanja možna vstopna točka za ranljive skupine, ki jim nudi storitve v posebnih socialnih programih 
kot dopolnitev mreži zdravstvenega in socialnega varstva 

 
SOPA spodbuja povezovanje med predstavniki sektorjev z izvajalci tega naročila v lokalni skupnosti z namenom doseči čim večjo 
vključenost različnih skupin in celostno dostopnost do vsebin SOPA za tisto prebivalstvo, ki ne prihaja v stik s preventivnimi 
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varstvenimi programi v zdravstvenem in socialnem sektorju ali pa potrebuje dodatno obravnavo v posebnih socialnih programih 
zaradi svoje oviranosti, socialnoekonomskega položaja ali drugih značilnosti, ki jih naslavljajo programi in storitve izvajalca. 
Navedeni kriterij bo bolje vrednotil tiste izvajalce, ki imajo že vzpostavljeno mrežo dejavnosti za ranljive skupine, v katerih krepijo 
varovalne dejavnike v področju OE NIJZ. 
 
 

3. Obrazložitev pogojev sklopa C:  
 

 primarno izvaja dejavnosti, ki predstavljajo varovalni dejavnik pred pitjem alkohola, v katere se vključuje odrasla 
populacija 

 
Navedeni kriterij bo bolje vrednotil tiste izvajalce, ki imajo že vzpostavljeno mrežo, v kateri izvajajo kulturne dejavnosti kot enega 
izmed varovalnih dejavnikov za krepitev zdravja za odrasle osebe skladno s pokritostjo občin OE NIJZ. 
 
 

4. Dodatna obrazložitev pogojev sklopov A, B in C 

 

4.1   SKLOP – A – področje slepih in slabovidnih  

- ima status invalidske organizacije, ki izvaja storitve v programih za uporabnike vseh vrst poškodb in senzorne oviranosti na 

področju vida. 

- v sklopu posebnih socialnih programov izvaja informiranje svojih uporabnikov z medijsko produkcijo, v kateri je podajanje 

vsebin prilagojeno ranljivi skupini uporabnikov. 

 

4.2   SKLOP – B – področje gluhih in naglušnih        

- ima status invalidske organizacije, ki izvaja storitve v programih za uporabnike vseh vrst poškodb in senzorne oviranosti na 

področju sluha. 

- v sklopu posebnih socialnih programov izvaja informiranje svojih uporabnikov z medijsko produkcijo, v kateri je podajanje 

vsebin prilagojeno ranljivi skupini uporabnikov. 

 

4.3   SKLOP – C – področje kulture         

- izvaja programe, ki preko mreže izvajalcev vključujejo uporabnike v kulturne dejavnosti, 

- izvaja programe za spodbujanje kulture (na ljubiteljski ali profesionalni ravni). 

 
 

 Najvišji sprejemljiv znesek je določen s strani naročnika in se ga ne sme prekoračiti.   

Naročnik je zaradi omejenih zagotovljenih sredstev določil najvišjo sprejemljivo ceno (cene vpisane v tabeli). Prijavitelji lahko 

ponudijo izvedbo storitev za najvišjo sprejemljivo ceno ali pa ponudijo nižjo ceno. V primeru, da ponujena cena presega najvišjo 

sprejemljivo ceno, določeno s strani naročnika, bo taka prijava zavrnjena.  

 


