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ODGOVORI NA VPRAŠANJA  

JAVNI RAZPIS NVO19 

 

 VPRAŠANJE ODGOVOR 

1. V 3. točki javnega razpisa (in 4. točki 
razpisne dokumentacije) je med pogoji za 
kandidiranje na javni razpis zahteva, da 
vsebinska mreža združuje vsaj 20 članic 
nevladnih organizacij, kar se dokazuje s 
pismom podpore in pristopno izjavo, pri 
čemer se pismo podpore navezuje na 
zadevni javni razpis. Ali je potrebno kot 
drugo dokazilo (pristopna izjava k 
vsebinski mreži) ponovno pridobiti 
pristopne izjave članic mreže, ali lahko kot 
dokazilo priložimo že obstoječe pristopne 
izjave, saj vsebinska mreža, ki jo 
koordinira naša organizacija, deluje že več 
kot 10 let in torej pristopne izjave članic že 
imamo? 

Lahko priložite že obstoječe pristopne 
izjave k vsebinski mreži in pisma podpore, 
ki pa morajo vsebovati pooblastilo 
prijavitelju oz. izvajalcu, da je on 
izvajalec/koordinator vsebinske mreže 
(torej, da vaša organizacija vloži prijavo v 
imenu celotne vsebinske mreže). 

2. V pogojih za prijavitelje v razpisni 
dokumentaciji je pod 9. točko (Prijavitelj 
deluje na nacionalni ravni) kot dokazilo 
navedeno Poročilo o delu. Ali lahko kot 
dokazilo priložimo Letno poročilo 
organizacije za leto 2018? Letna poročila 
organizacije zaradi finančne bilance, ki je 
del poročila, praviloma izdajamo v mesecu 
marcu in torej v roku za oddajo prijave na 
razpis Letno poročilo za leto 2019 še ne 
bo objavljeno. 

Lahko pošljete Poročilo o delu za leto 
2018, hkrati pa podpišete Izjavo 
prijavitelja o izpolnjevanju in sprejemanju 
pogojev, kjer izjavljate, da delujete na 
nacionalni ravni. 

 

3. Ali je v dnevni postavki v kategoriji 
upravičenih stroškov Stroški osebja zajet 
tudi sorazmerni delež regresa oz. ali je 
regres upravičeni strošek? 

 

Da, regres je upravičen strošek pri 
stroških osebja. 

4.  Ali se Podnebni program v kategoriji 
upravičenih stroškov Stroški izvajanja 
skupnih akcij s članicami vsebinske mreže 
v spodnjem stavku nanaša na Podnebni 
program upravičenih stroškov (torej na 
25% vseh upravičenih stroškov) ali 
vsebinsko na Podnebni program kot 
izvedbeni načrt projekta in torej na celoto 
upravičenih stroškov projekta?  

Prijavitelj lahko financira upravičene 
stroške iz projektov drugih, manjših NVO-
jev, ki so članice mreže in nimajo statusa 
NVO v javnem interesu, v višini do 100 % 

Podnebni program v navedenem stavku je 
mišljen kot izvedbeni načrt, torej celota 
upravičenih stroškov projekta, kar pomeni, 
da celotna kategorija upravičenih stroškov 
»Stroški izvajanja skupnih akcij s 
članicami vsebinske mreže« ne sme 
presegati 15 % celotnih upravičenih 
stroškov Podnebnega programa. 
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upravičenih stroškov projekta, vendar ta 
znesek ne sme presegati 15 % 
upravičenih stroškov Podnebnega 
programa. 

5.  V okviru vsebinske mreže, ki jo koordinira 
naša organizacija, deluje devet delovnih 
skupin, ki predstavljajo delovno telo 
mreže. Delovne skupine koordinirajo 
različne organizacije, ki so članice mreže 
in prepoznane kot strokovnjaki na 
posameznem področju, povezanim s 
podnebnimi spremembami. Znotraj mreže 
imamo tudi pravila delovanja tako mreže 
kot delovnih skupin, ki jim kot dobro 
organizirana vsebinska mreža sledimo. V 
kategorijah upravičenih stroškov javnega 
razpisa je 25 % sredstev upravičenih 
stroškov namenjenih izvajanju 
Podnebnega programa, vendar iz 
podrobne opredelitve teh stroškov ni jasno 
sledeče: ali so stroški namenjeni tudi 
zunanjim izvajalcem (organizacijam 
članicam mreže oz. v našem primeru 
koordinatorjem delovnih skupin) za 
izvajanje Podnebnega programa? 

Stroški koordinatorjev delovnih skupin so 
zajeti pod stroške za izvajanje 
Podnebnega programa, torej pod stroške 
storitev zunanjih izvajalcev. 

6.  V točki 6.1. Financiranje je v alineji Stroški 
izvajanja skupnih akcij s članicami 
vsebinske mreže zapisano: »Prijavitelj 
lahko financira upravičene stroške iz 
projektov drugih, manjših NVO-jev, ki so 
članice mreže in nimajo statusa NVO v 
javnem interesu, v višini do 100 % 
upravičenih stroškov projekta, vendar ta 
znesek ne sme presegati 15 % 
upravičenih stroškov Podnebnega 
programa.« 

Zanima nas ali je tukaj res mišljeno, da 
NVO s statusom delovanja v javnem 
interesu ne morejo sodelovati s svojimi 
manjšimi projekti? 

V prvem odstavku alineje »Stroški 

izvajanja skupnih akcij s članicami 

vsebinske mreže« je navedeno, da ta 

kategorija stroškov vključuje vse nastale 

stroške za povezovanje mreže in stroške, 

ki omogočajo mreži obstoj. Poseben pogoj 

te kategorije stroškov je, da so upravičeni 

stroški tisti stroški, ki dokazano 

pripomorejo k povezovanju članic 

vsebinske mreže in s tem vsebinska 

mreža pripomore k opolnomočenju svojih 

članic, ki ne izpolnjujejo pogojev za status 

nevladne organizacije, ki deluje v javnem 

interesu oz. opolnomočenje članic 

vsebinske mreže, ki imajo manjše 

kapacitete ali delujejo na lokalnem nivoju.  

V drugem odstavku te alineje je torej 
mišljeno, da prijavitelj lahko 
financira  upravičene stroške iz projektov 
drugih, manjših NVO-jev, ki so članice 
mreže in nimajo statusa NVO v javnem 
interesu oz. ki so članice vsebinske 
mreže, ki imajo manjše kapacitete ali 
delujejo na lokalnem nivoju, v višini do 
100 % upravičenih stroškov projekta, 
vendar ta znesek ne sme presegati 15 % 
upravičenih stroškov Podnebnega 
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programa. Sem spadajo torej tudi članice 
vsebinske mreže, ki imajo status nevladne 
organizacije, ki deluje v javnem interesu, 
vendar pa imajo manjše kapacitete ali 
delujejo na lokalnem nivoju. 
 

 

Datum zadnje osvežitve: 17. 2. 2020 


