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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 dodatne psihološke podpore posameznikom v duševni stiski. Cilj je financiranje dodatnih 

programov psihološkega svetovanja mladostnikom starim nad 14 let in odraslim s poudarkom na širitvi obstoječih mrež svetovalnic v 

nova okolja in financiranje dodatnih programov starševstva. 

 

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

zlasti mladih. V ljudeh so se sprožili občutki nemoči, strah pred okužbo, pred neznanim in negotovo prihodnostjo, ukrepi za zajezitev 

širjenja virusa pa izrazito spreminjajo vsakodnevne življenjske navade družbe. Zaradi oteženega oziroma onemogočenega dostopa do 

strokovne pomoči so se duševne stiske in motnje pacientov še poglobile, poleg tega je v Sloveniji še vedno prisotna visoka stopnja 

stigmatizacije ljudi z duševnimi motnjami in ljudi, ki so izpostavljeni visokemu tveganju glede težav v duševnem zdravju. Zaradi naštetega 

se povečuje potreba po hitro in enostavno dostopni psihološki pomoči, v okviru katere je poleg pomoči v živo treba zagotoviti tudi pomoč 

na daljavo preko video in telefonskih povezav.  

 

Sofinancirane bodo aktivnosti in ukrepi za zagotavljanje enakomerno razporejenih in preprosto dostopnih brezplačnih storitev 

obveščanja, svetovanja ter osebne pomoči osebam v stiski v lokalnem okolju in sicer  v sklopu širitev in krepitev mreže služb za duševno 

zdravje mladostnikov nad 14 let in služb za duševno zdravje odraslih z zagotavljanjem svetovanja in celostne obravnave v lokalnih okoljih. 



 

  

 
 

 

S financiranjem  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 vzpostavitev delovanja psiholoških svetovalnic v vsaj treh novih različnih statističnih regijah (ene psihološke 

svetovalnice v vsaki statistični regiji kjer ponudnik še ne izvaja storitev svetovanja) tako za mladostnike nad 14 let in študente, kot za 

odrasle osebe. Psihološko svetovanje je namenjeno uporabnikom v akutni čustveni stiski kot prva psihološka pomoč s ciljem preprečitve 

stopnjevanja stiske in zdrsa v duševno motnjo. Način dela: program mora omogočiti kontinuirano strokovno obravnavo uporabnika z 

možnostjo večjih svetovanj pri istem strokovnjaku Psihološko svetovanje se mora izvajati na dnevnem nivoju od ponedeljka do petka, oziroma 

med delovniki, oziroma v trajanju 6 ur dnevno. Kot prilagoditev aktualni situaciji je potrebno omogočiti tudi strokovno pomoč na daljavo 

preko video in telefonskih povezav. Svetovanje mora biti dostopno vsem, brezplačno za uporabnika, dostopno brez napotnice 

zdravstvenega zavarovanja in s kratkimi čakalnimi dobami do največ treh tednov. Namen strokovne pomoči je podpora celotnim 

družinam v duševni stiski. Zaradi namena in ciljev javnega razpisa, povezanih s poslabševanjem duševnega zdravja v času epidemije 

covid-19, je pomembno, da so prijavitelji že usposobljeni in imajo reference za izvajanje tovrstnih nalog ter lahko z izvajanjem pričnejo že 

v septembru 2021. NIJZ bo glede na izpolnjene pogoje in prejete točke izbral izvajalce, ki bodo od septembra do konca leta 2021, z 

možnostjo podaljšanja, dopolnjevali mrežo svetovalnic za mladostnike nad 14 let in študente v vsaj treh različnih regijah ter vzpostavili 

mrežo svetovalnic za odrasle v vsaj treh različnih statističnih regijah. Ponudnik mora zagotavljati enotno strokovno vodenje, koordinacijo 

izvajanja, potrebna gradiva za izvajanje in izvajanje supervizije enkrat mesečno. 



 

  

 
 

Predvidene aktivnosti vključujejo psihološko svetovanje družinam z mladostniki ter študentom ter psihološko svetovanje odraslim, 

krepitev duševnega zdravja, preprečevanje duševnih motenj in destigmatizacije.  

 

Financiranje javnega naročila se izvaja iz programov v podporo izvajanju Resolucije o Nacionalnem programu duševnega zdravja (2018-

2028) iz naslova ZZUOOP, pogodba št. C2711-21-708403, 26. člen (stroški za izvajanje programa duševnega zdravja) v letu 2021. 

 

1.3. Splošni pogoji za kandidiranje na javnem razpisu  

1. prijavitelj 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. prijavitelj 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. prijavitelj ima za izvajanje aktivnosti zagotovljeno enotno strokovno vodenje in mentorstvo za vse vključene v izvajanje dejavnosti 

(izjava prijavitelja); 

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

izvajanju supervizije (priložiti dogovor/pogodbo);  

6. prijavitelje za naloge, ki so predmet javnega razpisa, ni prejel sredstev iz državnega proračuna  

 

 

 

 

 

 



 

  

 
 

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 vzpostavlja psihološko svetovanje v regijah, ki imajo nizko pokritost svetovanja z brezplačno psihološko pomočjo s ciljem 

zmanjševanja neenakosti v zdravju in sicer vsaj v treh regijah, kar izkaže z načrtom dela (Obvezno priložiti). 

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. 

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  


