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SPECIFIKACIJE NAROČILA: 

Širitev in krepitev mreže služb za izvajanje programov starševstva ter 

programov za vzgojitelje, učitelje in šolske svetovalne delavce, namenjenih 

krepitvi duševnega zdravja otrok v vrtčevskem in šolskem okolju. 



 

  

 
 
 

 

 

 

 

 

1. JAVNO NAROČILO 
 

1.1.  IZHODIŠČE 

 

Naročnik javnega razpisa je Nacionalni inštitut za javno zdravje, Trubarjeva cesta 2, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju NIJZ), ki ga zastopa 

direktor Milan Krek, dr. med., spec., v vlogi upravičenca za izvajanje operacije » Ukrepi na področju duševnega zdravja kot posledica 

epidemije Covid-19« 

 

Namen javnega naročila je zagotovitev dodatnih izvajanj programov starševstva in programov za vzgojitelje, učitelje in šolske svetovalne 

delavce, namenjenih krepitvi duševnega zdravja otrok v vrtčevskem in šolskem okolju. 

 

Cilj je financiranje izvajanj oziroma širitev programov za vzgojitelje, učitelje ter šolske svetovalne delavce, namenjenih razvijanju 

čustvenih in socialnih kompetenc otrok, staršev, vzgojiteljev, učiteljev in šolskih svetovalnih delavcev, s poudarkom na širitvi v nova 

okolja.  

 



 

  

 
 

Izredne krizne razmere, povezane s pandemijo COVID-19, v populaciji povečujejo psihološko in socialno ranljivost ter občutljivost ljudi, 

zlasti mladih. V času epidemije covida 19 se je močno povečala potreba staršev ter vzgojiteljev, učiteljev in šolskih svetovalnih delavcev 

po pristopih, ki otroku pomagajo krepiti samospoštovanje in duševno čvrstost ter podpirati njihovem socialni razvoj. Izvajanje programov 

starševstva ter programov za vzgojitelje, učitelje in šolske svetovalne delavce mora biti v času trajanja epidemije prilagojeno tudi 

izvajanju na daljavo. 

 

Financirane bodo aktivnosti in ukrepi na področju promocije duševnega zdravja in preventive težav duševnega zdravja pri otrocih in 

mladostnikih v vzgojno-izobraževalnih ustanovah in lokalnih okoljih in sicer v sklopu širitev in krepitev mreže služb za izvajanje programov 

starševstva ter programov za vzgojitelje, učitelje in šolske svetovalne delavce, namenjenih krepitvi duševnega zdravja otrok v vrtčevskem 

in šolskem okolju. 

 

Financiranjem preko javnega naročila se uresničujejo cilji področne zakonodaje in strategij:  

 Resolucije o Nacionalnem programu duševnega zdravja 2018–2028;  

 Resolucija o Nacionalnem planu zdravstvenega varstva 2016–2025 »Skupaj za družbo zdravja« (ReNPZV16–25). SOP 2016-

01-0999. EVA 2014-2711-0003; 

 Nacionalni program za mladino za obdobje 2013-2022; 

 Program za otroke in mladostnike (2020-2025). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 
 

1.2.  PREDMET JAVNEGA NAROČILA IN ZAHTEVE 

Predmet javnega naročila je širitev in izvajanje programov starševstva, usmerjenih v pristope za razvijanje čustvenih in socialnih 

kompetenc, krepitev duševnega zdravja in preprečevanje duševnih motenj pri predšolskih in šolskih otrocih ter programov za vzgojitelje, 

učitelje ter šolske svetovalne delavce, usmerjenih v pristope za razvijanje čustvenih in socialnih kompetenc, krepitev duševnega zdravja in 

preprečevanje duševnih motenj otrok v vrtčevskem in šolskem okolju: 

 

- V okviru programov starševstva se zahteva priprava in izvajanje programov, ki so usmerjeni v pristope za razvijanje čustvenih in 
socialnih kompetenc, krepitev duševnega zdravja in preprečevanje duševnih motenj pri predšolskih in šolskih otrocih. Ponudnik mora 
zagotoviti strukturirane in kontinuirane programe, ki se praviloma izvajajo v skupinah. Programi se izvajajo z namenom krepitve 
duševnega zdravja, preprečevanja vedenjskih težav in duševnih motenj ter razvoja čustvenih in socialnih kompetenc otrok. Programi 
morajo biti podprti z vsaj eno neodvisno, z dokazi podprto raziskavo o učinkovitosti programa. Programi morajo biti vzpostavljeni v 
vsaj treh različnih  statističnih  regijah in  se praviloma izvajati v okviru zdravstvenih, socialnih ter šolskih institucij.  Zahteva se 
vključitev skupno vsaj 100 staršev v program v vsaj treh regijah. Za izvedbo programa mora ponudnik oblikovati vsaj 10 skupin z 8 – 
12 udeleženci. Ponudnik lahko prijavi skupine tudi v več regijah, vendar ne več kot v šestih regijah in ne več kot  skupno 12 skupin. 
Program se bo izvajal kontinuirano 12 tednov za vsako skupino v trajanju 2,5 šolske ure (1 šolska ura je 45 minut) na teden. Skupno 
mora trajati program za vsako skupino 30 šolskih ur. Kot prilagoditev aktualni situaciji je potrebno omogočiti tudi strokovno pomoč 
na daljavo preko video in telefonskih povezav. Ponudnik mora zagotavljati enotno strokovno vodenje, koordinacijo izvajanja, 
potrebna gradiva za izvajanje in izvajanje supervizije enkrat mesečno. 

 
- V okviru programov za vzgojitelje, učitelje ter šolske svetovalne delavce, se zahteva priprava in izvajanje programov, ki so usmerjeni v 

pristope za razvijanje čustvenih in socialnih kompetenc, krepitev duševnega zdravja in preprečevanje duševnih motenj otrok v 
vrtčevskem in šolskem okolju. Ponudnik mora zagotoviti strukturirane in kontinuirane programe, ki se praviloma izvajajo v skupinah. 
Skupina šteje 10 ljudi. Programi morajo biti podprti z vsaj eno neodvisno, z dokazi podprto raziskavo o učinkovitosti programa. 
Programi morajo biti vzpostavljeni v vsaj treh različnih  statističnih  regijah in  se praviloma izvajati v okviru zdravstvenih, socialnih ter 
šolskih institucij.  Zahteva se vključitev skupno vsaj 50 vzgojiteljev, učiteljev in šolskih svetovalnih delavcev (pet skupin)  v vsaj treh 
regijah. Ponudnik lahko prijavi skupine tudi v več regijah, vendar ne več kot v šestih regijah in ne več kot  10 skupin. Programi morajo 
obsegati najmanj 20 ur kontinuiranega usposabljanja (vsaj pet ur mesečno vsaka skupina).  Kot prilagoditev aktualni situaciji je 



 

  

 
 

potrebno omogočiti tudi strokovno pomoč na daljavo preko video in telefonskih povezav. Ponudnik mora zagotavljati enotno 
strokovno vodenje, koordinacijo izvajanja, potrebna gradiva za izvajanje in izvajanje supervizije enkrat mesečno. 

 

1.3. Splošni pogoji za kandidiranje na javnem razpisu  

1. ponudnik zagotavlja brezplačno izvajanje vseh vsebinskih aktivnosti prijavljenega programa za vključene uporabnike; 

2. za prijavljeni program ima urejeno, pregledno in sledljivo dokumentacijo, skladno z vsemi predpisi o hrambi dokumentacije in 

skladno z EU GDPR uredbo o varstvu osebnih podatkov ; 

3. ponudnik ima za prijavljeni program vzpostavljen pritožbeni postopek za vse uporabnike, ki bodo vključeni v program, kar 

dokazuje z opisom poti možnosti pritožbe (priložiti opis pritožbenega postopka); 

4. ponudnik ima za izvajanje aktivnosti zagotovljeno enotno strokovno vodenje in mentorstvo za vse vključene v izvajanje dejavnosti; 

5. ponudnik ima za prijavljeni program zagotovljeno kontinuirano supervizijo, najmanj 1 x mesečno, kar dokazuje z dogovorom o 

izvajanju supervizije (priložiti dogovor/pogodbo);  

6. ponudnik za naloge, ki so predmet javnega naročila, ni prejel sredstev iz državnega proračuna  

7. ponudnik mora že izvajati in tudi oddati prijavo za oba programa: skupine za starševstvo in skupina za vzgojitelje, učitelje in šolske 

svetovalne delavce ! 

 

1.4. Posebni pogoji in merila za pridobitev sredstev: 

1. prijavitelj mora imeti izdelan finančni in kadrovski načrt izvajanja programa na način in v obsegu za obdobje štirih mesecev 

(Obrazec z načrtom po mesecih – obvezno priložiti). 

2. prijavitelj mora zagotoviti strukturirane in kontinuirane programe, ki se praviloma izvajajo v skupinah. Programi morajo biti 

vzpostavljeni v vsaj treh različnih statističnih regijah in se praviloma izvajati v okviru zdravstvenih, socialnih ter šolskih institucij 

3. prijavitelj mora imeti zagotovljene prostore za izvajanje programa (izpolnite tabelo); Kot prilagoditev aktualni situaciji je potrebno 

omogočiti tudi strokovno pomoč na daljavo preko video in telefonskih povezav.  



 

  

 
 

4.  

* skupine za starševstvo  

Regija 

Lokacija Velikost 

   

   

   

   

   

   

 

* skupine za vzgojitelje, učitelje in svetovalne 

delavce 

Regija 

Lokacija Velikost 

   

   

   

   

   

   

S potrditvijo teh specifikacij ponudnik izjavlja, da ustreza pogojem/zahtevam iz točk 1, 2, 4, 6 poglavja 1.3. Splošni pogoji za kandidiranje 

na javnem razpisu ter soglaša z vsebino teh specifikacij *  

 

Kraj 

Datum                                                                                                                                                                                         Podpis  


