Odgovori na vprašanja glede Registra zunanjih izvajalcev:
1. vprašanje:
Na spletni strani ZRSZ smo zasledili informacijo o vzpostavitvi registra zunanjih izvajalcev za izvajanje
programov APZ. Zanimamo se za nadaljnje izvajanje storitev za trg dela oz. za izvajanje t.i. delavnic
APZ (Klubi za iskanje zaposlitve, Druga možnost, Drugače o poklicih, Poti do dela in zaposlitve,
Svetovalnica in Nov začetek) tudi po izteku prehodnega obdobja.
Zanima me ali ti programi APZ ne sodijo v register? Prosimo za več informacij v zvezi z definiranjem
normativov in standardov za izvajanje teh storitev in izvedbo javnega poziva.
Kako boste v prihodnje izbirali izvajalce za zgoraj navedene programe?
Odgovor:
Eden od ukrepov na trgu dela v skladu z novim Zakonom o urejanju trga dela (ZUTD) so tudi Storitve
za trg dela, ki jih predstavljajo aktivnosti vseživljenjske karierne orientacije ter aktivnosti posredovanja
zaposlitve. Aktivna politika zaposlovanja pa je naslednji ukrep na področju trga dela.
Programi - sedanje »delavnice APZ«- ki jih omenjate v vašem vprašanju , spadajo med t.i delavnice
znotraj Ukrepa 1 (trenutno še veljavnega programa APZ), - niso in v skladu z ZUTD ne bodo del
Registra zunanjih izvajalcev.
V skladu z novim zakonom, ki velja od 1.1.2011, vsebine trenutno še obstoječih delavnic APZ spadajo
v aktivnosti vseživljenjske karierne orientacije, ki po tem zakonu niso več del aktivne politike
zaposlovanja. Samo še v prehodnem obdobju – torej v letu 2011 – so se še izvajale znotraj Programa
APZ (kot je bilo to določeno po starem zakonu).
Od leta 2012 aktivnosti vseživljenjske karierne orientacije (torej predvidoma tudi vsebine preteklih
delavnic APZ) izvajajo izbrani koncesionarji. Izbor koncesionarjev v skladu z določili zakona izvede
Ministrstvo za delo, družino in socialen zadeve in torej ne Zavod RS za zaposlovanje.
V Register zunanjih izvajalcev pa se lahko vpišejo izvajalci ki izvajajo programe APZ po novem
zakonu (institucionalno usposabljanje, NPK, TPK, itd...).
2. vprašanje:
V javnem pozivu za vpis v register zunanjih izvajalcev aktivnosti programov APZ je navedeno, da
predložitev predloga za vpis s strani zunanjega izvajalca časovno ni omejena in da bodo po vpisu v
register vsi izvajalci dobili povabilo k oddaji ponudbe za izvedbo programa. Na podlagi
prejetih ponudb bo izbran najugodnejši ponudnik. Glede na to potem verjetno mora biti neki rok za
vpis v register, sicer ne morete zajeti "vseh vpisanih izvajalcev". Zanima me, kdaj bodo te ponudbe za
izvedbo poslane in kako bodo časovno omejene.
Odgovor:
Na podlagi javnega poziva za vpis v register zunanjih izvajalcev se izvaja 1. faza izbora izvajalcev,na
podlagi katerega Zavod pridobiva nove izvajalce, ki bodo izpolnjujejo pogoje za vpis v register.
Javni poziv ni časovno omejen, kar pomeni, da lahko izvajalci kadarkoli posredujejo svoj predlog za
vpis in se register zunanjih izvajalcev neprestano dopolnjuje z novimi izvajalci.
Kdaj bo posamezni izvajalec podal predlog za vpis v register za določen program tako ostaja njegova
odločitev in pri tem ni vezan na noben v naprej določen rok. Prva (1.) faza izbora izvajalcev tako
neprestano poteka.
V 2. fazi izbora pa Zavod samo vpisanim (registriranim) izvajalcem posreduje poziv za oddajo
(cenovne) ponudbe za izvajanje programa, za katerega so vpisani v register. Seveda Zavod pri pozivu
na oddajo ponudbe lahko poziva samo izvajalce, ki so do takrat (do dneva poziva) že vpisani v
register, izvajalce, ki bodo v tistem času še v postopku vpisa oz. ostalih izvajalcev pa ne. Iz tega
razloga bo teh pozivov več (v skladu s tem, kako se bodo pojavljale potrebe po določenih programih
na trgu) oz. bo izbor izvajalcev in sklepanje pogodb z njimi (za konkretno izvajanje programov) omejen
na krajše časovno obdobje (nekaj mesecev) oz. na izvedbo programa za določeno število vključenih,
itd.
3. vprašanje:
Pri pregledu dokumentacije Javnega poziva za vpis v register zunanjih izvajalcev bi želeli pridobiti
pojasnilo v zvezi s formulacijo, ki se nanaša na pogoje za predavatelje: »opravljen strokovni izpit za
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pedagoško / andragoško izobrazbo, kadar predavatelj oz. inštruktor izvaja pretežno teoretične
vsebine. »
Vprašanje pa se nanaša na sam pojem oziroma besedna zveza »strokovni izpit za pedagoško /
andragoško izobrazbo«. Ta besedna zveza, kakor je nam znano, ne obstaja in bi vas zato prosili, da
nem pojasnite:
- ali gre tu za strokovni izpit in za katero področje( za delavce v vzgoji in izobraževanju ali širše)
- ali gre pri pojmu »pedagoško / andragoška izobrazba« za program izpopolnjevanje in
usposabljanje kandidatov, ki so zaključili t. i. nepedagoški študijski program prve ali druge
stopnje, za samostojno opravljanje strokovnega dela v vzgoji in izobraževanju in traja eno leto
ter ga izvajajo le tri fakultete in kjer kandidati pridobijo PA izobrazbo
- ali gre tu morebiti za krajše tako imenovano Pedagoško andragoško usposabljanje, ki ga
opravijo delovodje, mojstri…oziroma program Usposabljanje mentorjev dijakom oziroma
študentom za praktično usposabljanje oziroma izobraževanje v podjetjih in ga organizira več
izvajalcev, med njimi npr. Gospodarska zbornica Slovenije….
Odgovor:
Pri navedbi pogoja »opravljen strokovni izpit za pedagoško / andragoško izobrazbo, kadar predavatelj
oz. inštruktor izvaja pretežno teoretične vsebine» ni mišljen strokovni izpit na področju vzgoje in
izobraževanja, temveč gre za pedagoško/andragoško izobrazbo (t.i. PA izobrazba), ki jo morajo
pridobiti osebe, ki opravljajo strokovna dela v vzgoji in izobraževanju in so zaključile nepedagoški
študij. Osebe, ki so zaključile pedagoški študij, imajo t.i. PA izobrazbo pridobljeno s študijem.
4. vprašanje:
Imamo vprašanje v zvezi s pedagoško-andragoško (PA) izobrazbo. Nekateri naši predavatelji nimajo
še PA, so pa uradno imenovani višješolski predavatelji pri Ministrstvu za šolstvo in šport za predmete,
ki ustrezajo vsebinam v javnem pozivu. Ali je to dokazilo o imenovanju lahko ustrezno dokazilo, da so
usposobljeni predavatelji ali ne?
Odgovor:
Sklep o imenovanju za višješolske predavatelje je ustrezno dokazilo za izpolnjevanje pogoja
pridobljene pedagoško-andragoške izobrazbe, vendar je časovno omejeno in oseba po izteku sklepa
ne bo izpolnjevala v javnem pozivu določenega kadrovskega pogoja. Po tem datumu torej oseba ne
bo smela izvajati programa oz. vsebin za katere je predlagana, razen če bo v tem času pridobila
pedagoško-andragoško izobrazbo ali pridobila nov sklep o imenovanju za višješolskega predavatelja.
Seveda pa obstaja tudi možnost, da predlagano osebo nadomestite z drugo osebo oz. z drugim
predavateljem, ki bo izpolnjeval vse pogoje (glejte točko 3.4. – razdelek C javnega poziva).
5. vprašanje:
Ali potrdilo o 16 urnem pedagoško-andragoškem usposabljanju mentorjev, ki ga izvaja Center za
poklicno usposabljanje (CPU), zadošča pogoju predavatelja na delavnici – opravljen strokovni izpit za
pedagoško/andragoško izobrazbo?
Odgovor:
Takšno potrdilo ne zadošča. Pod opravljen strokovni izpit za pedagoško-andragoško izobrazbo se
razume zaključen študijski program za pridobitev pedagoško-andragoške izobrazbe, namenjen
diplomantom z zaključenim nepedagoškim študijem.
6. vprašanje:
V javnem pozivu je pod točko »2.9. Reference« navedeno, da je Predlogu za vpis v register potrebno
predložiti najmanj 3 potrjene reference. V okviru enega programa se bomo prijavili za več Območnih
služb ZRSZ. Zanima nas, ali je potrebno predložiti za vsako Območno službo najmanj tri reference ali
je jih lahko imamo npr. za eno več, za drugo pa manj kot 3, saj že s tem izkazujemo kvalitetno in
pravočasno opravljene storitve v obdobju zadnjih treh let pred oddajo vloge.
Odgovor:
Javni poziv v točki 2.9. zahteva, da k vsakemu Predlogu za vpis v register zunanjih izvajalcev podate
najmanj 3 reference, ki odražajo kvalitetno in pravočasno opravljanje storitev v obdobju zadnjih treh let
pred oddajo vloge. Posamezen »Predlog za vpis v register« - ki ga podate na obrazcu B/1 - se lahko
nanaša le na en program, ki ga lahko prijavite za izvajanje na več lokacijah znotraj ene ali več
območnih služb Zavoda. To pomeni, da se morajo reference v skladu z določili točke 2.9. nanašati na
posamezen program. Torej, če prijavljate različne programe in tako podate več predlogov za vpis v
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register znotraj ene vloge, morate za vsak program posebej zagotavljati tudi ustrezne reference
(najmanj tri reference) – ne glede na to, za koliko lokacij (ali območnih služb Zavoda) predlagate
izvedbo programa.
7. vprašanje:
V obrazcu C/1, pod točko 3. je zapisano, da moramo navesti naslove vseh lokacij, kjer zagotavljamo
izvedbo aktivnosti programa – dejansko zagotavljamo izvedbo le na eni lokaciji, na ostalih dveh
lokacijah pa le v primeru, da se vpiše dovolj kandidatov (min. 30 oseb) – ali lahko vseeno kandidiramo
tudi za ti dve lokaciji s tem pogojem?
Odgovor:
Odločitev o tem, za katere lokacije boste kandidirali je na vaši strani, vendar vse predlagane lokacije
morajo zadostiti v javnem pozivu predpisanim pogojem (točka 2.3.2.). Zavod predlaganih lokacij
določenega izvajalca ne more potrjevati na podlagi dodatnih, posebnih pogojev, ki niso opredeljeni v
javnem pozivu.
8. vprašanje:
V zvezi z javnim pozivom za vpis v register izvajalcev izobraževanja oz. usposabljanj me zanima če so
predmet javnega poziva le navedeni programi oz. usposabljanja znotraj posameznega področja ali se
lahko v register vpiše tudi izvajalec programov ki jih imate v katalogu vendar niso posebej izpostavljeni
kot predmet javnega poziva?
Odgovor:
Predmet javnega poziva za vpis v register zunanjih izvajalcev, ki je bil objavljen na spletni strani
Zavoda RS za zaposlovanje, so samo programi in lokacije izvajanja teh programov, kot je opredeljeno
v točki 2. (razdelek A) javnega poziva.
9. vprašanje:
Zanima nas, za katere lokacije lahko kandidira izvajalec, če prihaja iz npr. območja izpostave zavoda
za zaposlovanje Koper. Ali lahko kandidira le za programe, ki se izkazujejo kot potreba na koprskem
območju ali lahko kandidira neodvisno od območja izpostave?
Odgovor:
Izvajalec lahko poda predlog za izvajanje katerega koli programa, ki je predmet javnega poziva in za
vse lokacije, ki so opredeljene znotraj javnega poziva, seveda, če izpolnjuje vse pogoje za podajo
takšnega predloga (predlogov). Torej – vpis izvajalca v register se lahko izvede za vse programe in
vse lokacije za katere bo podal predlog za vpis v register (v skladu s predmetom javnega poziva), za
katere bo izpolnjeval vse v javnem pozivu navedene pogoje in sicer neodvisno od sedeža
predlagatelja/izvajalca.
10. vprašanje:
V točki 2.6. (razdelek B) javnega poziva je navedeno, da je potrebno k vlogi priložiti tudi potrdilo o
nekaznovanosti za zakonitega zastopnika predlagatelja. V prošnji oz. obrazcu Ministrstva za
pravosodje je potrebno navesti tudi razlog oz. namen pridobitve takšnega potrdila. Ob navedbi
namena »prijava na javni razpis«, se pridobi potrdilo, ki navaja, da določena oseba ni bila obsojena za
kazniva dejanja, ki jih določa 42. člen Zakona o javnem naročanju (ZJN-2).
Ali je potrdilo s takšno vsebino ustrezno?
Odgovor:
NE, potrdilo s takšno vsebino ni ustrezno, saj ne zajema potrditve o nekaznovanosti zaradi kaznivega
dejanja v zvezi s svojim poklicnim ravnanjem, ki ga zahteva naš javni poziv!
Vlagateljem predlagamo, da pri navedbi namena pridobitve potrdila navedejo drug razlog - npr.
»poslovni razlogi«, saj se navedeni javni poziv za vpis v register zunanjih izvajalcev ne izvaja po
določilih Zakona o javnem naročanju (ZJN) in torej ne gre za klasičen javni razpis!
11. vprašanje:
Zanima nas ali moramo izpolniti vse obrazce za prijavo (v našem primeru program ECDL Start), glede
na to, da smo pri Zavodu RS za zaposlovanje že vpisani v register izvajalcev drugih programov
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(ECDL Complete, viličarist, skladiščnik, sobarica, zidar, pleskar,…….). Ali lahko pošljemo samo
obrazec C3, kjer so podatki o programu in popis kadrovske zasedbe?
Odgovor:
Predmetni javni poziv za vpis v Register zunanjih izvajalcev velja za vse predlagatelje/vlagatelje v
celoti in v enaki meri.
Glede na navedeno in glede na določila javnega poziva, morate kot vlagatelj predložiti vse obrazce in
dokumente, ki so opredeljeni v javnem pozivu.
12. vprašanje:
S strani Ministrstva za promet smo pridobili pooblastilo za izvajanje pridobivanja temeljnih poklicnih
kvalifikacij in rednega usposabljanja voznikov motornih vozil v cestnem prometu in smo tako
pooblaščeni center za izvajanje teh programov. Pooblastilo smo prejeli na podlagi izpolnjevanja
pogojev (kadrovskih, prostorskih in drugih pogojev), določenih v »Pravilniku o vsebini, načinu in
postopku pridobitve temeljne kvalifikacije za voznike motornih vozil v cestnem prometu«, ki med
minimalnimi pogoji za usposobljenost kadra ne določa, da mora imeti kader pridobljeno pedagoško
andragoško izobrazbo.
Želimo prijaviti za izvajanje programa B47 Voznik/voznica v cestnem prometu (TPK), saj smo
pooblaščeni center za izvajanje tega programa, vendar po vašem pozivu, bi morali imeti predavatelji
oz. inštruktorji pridobljeno tudi pedagoško-andragoško izobrazbo. Glede na to, da vsi naši inštruktorji
tega usposabljanja nimajo opravljenega, izpolnjujejo pa pogoje za izvajanje tega programa na podlagi
zgoraj navedenega pravilnika, sprašujemo, ali lahko tudi te osebe navedemo med popis kadrovske
strukture, oziroma predlagamo kot inštruktorje za omenjeni program?
Odgovor:
V skladu z določili poziva morajo imeti vsi s strani predlagatelja predlagani predavatelji oz. inštruktorji,
ki izvajajo pretežno teoretične vsebine, pridobljeno pedagoško-andragoško izobrazbo.
V primerih, ko posamezni predlagani predavatelji in inštruktorji nimajo pridobljene pedagoško
andragoške izobrazbe, izpolnjujejo pa vse ostale pogoje navedene v javnem pozivu za kadrovsko
zasedbo in hkrati izpolnjujejo pogoje za izvajanje določenega programa oz. vsebin tega programa na
podlagi drugih pravnih podlag (npr. drugega zakona, pravilnika, uredbe…), bo Zavod predlagane
predavatelje oz. inštruktorje upošteval kot ustrezne.
13. vprašanje:
Zanima me P-A izobrazba pri programu A69 ECDL Start? Pogoj za predavatelja in izpraševalca je po
pogodbi s Slovenskim društvom informatika (ki je nosilec licence ECDL pri nas) opravljeno
certificiranje za izpraševalca vsebin ECDL s strani nosilca licence v Sloveniji.
Ker gre večji del za praktično delo, nas zanima ali je P-A izobrazba za predavatelja/inštruktorja pri tem
programu potrebna? Posredovali smo vam skeniran pravilnik o izvajanju ECDL-ja, na podlagi bi lahko
odpadla zahteva po PA izobrazbi pri izvajanju tega programa.
Odgovor:
V skladu z določili javnega poziva veljajo za vse programe iz sklopa 1 in 2 enaki pogoji. Kar se tiče PA
izobrazbe, je določeno, da je le ta zahtevana pri predavateljih oz. inštruktorjih, ki izvajajo pretežno
teoretične vsebine.
V pojasnitvi oz. odgovorih na vprašanje glede izpolnjevanja pogoja pridobljene PA izobrazbe, smo
prav tako navedli (odgovor na vprašanje št. 13), da v primerih, ko posamezni predlagani predavatelji in
inštruktorji nimajo pridobljene pedagoško andragoške izobrazbe, izpolnjujejo pa vse ostale pogoje
navedene v javnem pozivu za kadrovsko zasedbo in hkrati izpolnjujejo pogoje za izvajanje določenega
programa oz. vsebin tega programa na podlagi drugih pravnih podlag (npr. drugega zakona,
pravilnika, uredbe…), bo Zavod predlagane predavatelje oz. inštruktorje upošteval kot ustrezne.
Kot je razbrati iz posredovanega pravilnika, se priloženi del pravilnika nanaša le na potrjevanje
izpraševalcev za ECDL izpite, ne pokriva pa dela, ki se nanaša na usposabljanje za pridobitev ECDL
izpita, ki pa je glavni del programov ECDL, ki jih razpisujemo znotraj tega javnega poziva za naše
brezposelne osebe. Torej pravilnik določa, kaj morajo izpolnjevati osebe, ki so v t.i. »izpitni komisiji«
oz. ki lahko izvajajo in ocenjujejo izpit ECDL, ne pokriva pa dela, ki se nanaša na pripravljalni del oz.
na ure usposabljanja za pristop k izpitu ECDL.
Poglejte tudi odgovor na vprašanje št. 3., 4. in 5.
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14. vprašanje:
V javnem pozivu ni nikjer natančneje določeno, koliko predavateljev oz. inštruktorjev mora izvajalec
zagotavljati za izvedbo programa. Ali se tako zahteva neko minimalno število predavateljev ali pa
zadostujeta npr. dva predavatelja?
Prav tako nas tudi zanima, ali je lahko organizator / vodja izobraževanja oz. delavnice tudi predavatelj
na delavnici oz. na izobraževalnem programu?
Odgovor:
Javni poziv v naprej ne določa minimalnega števila predavateljev za izvedbo določenega programa.
Za vsak program lahko prijavite toliko vodij kot predavateljev, kolikor menite, da jih po vaši presoji
potrebujete za izvedbo programa, seveda pa najmanj enega vodjo in najmanj enega predavatelja, če
menite da lahko sam obvladuje vse vsebine in celoten obseg programa – torej da ima ustrezne
izkušnje za izvedbo le teh.
Vodja ali organizator izobraževanja je lahko tudi predavatelj na programu, vendar mora pri tem
izpolnjevati predpisane pogoje za obe mesti.
15. vprašanje:
Izvajamo dejavnost avtošol in bi podali prijavo za A27 Usposabljanje za pridobitev vozniškega izpita
kategorije C in A30 Usposabljanje za pridobitev vozniškega izpita kategorije E.
Ali mora biti predlog za vpis v register s prilogami izpolnjen za vsako usposabljanje posebej, ali so
lahko obrazci eni z navedenima obema programoma?
Avtošola je tudi v postopku za pridobitev dovoljenja za izvajanje usposabljanja za pridobitev
vozniškega izpita kategorije D. Ali lahko pošljemo predlog za vpis tudi za to kategorijo in naknadno
pošlje odločbo?
Odgovor:
V primeru, da v eni vlogi prijavljate več programov, morate navedeno jasno opredeliti na obrazcu C/1 –
Predlog za vpis v register ter sledite navodilom za pripravo vloge/predloga za vpis v register, ki
opredeljuje, kaj mora biti vlogi dodatno priloženo.
Predlog za izvajanje programa - vozniški izpit kategorije D - bo v vašem primeru ustrezen šele po tem,
ko boste dovoljenje oz. določbo za izvajanje tega usposabljanja dejansko pridobili, zato predlagamo,
da predlog za ta program pošljete naknadno.
16. vprašanje:
Kje se bodi dokazilo o rabi zemljišča in v katerem primeru ga je potrebno priložiti?
Odgovor:
Dokazilo o rabi zemljišča potrebujejo predvsem izvajalci, ki izvajajo programe, kateri vključujejo
praktično usposabljanje na odprtem prostoru (npr. avtošole), ki za izvajanje praktičnega dela
usposabljanja potrebujejo zemljišče določene velikosti. Takšno zemljišče, v kolikor ni v lasti izvajalca,
lastniki zemljišča navadno ne dajejo v najem (saj ga vzporedno tudi sami koristijo), temveč je sklenjen
npr. sporazum ali pogodba o rabi zemljišča.
17. vprašanje:
Ali se na javni poziv za vpis v register lahko prijavijo le agencije, registriranje za dejavnost
posredovanja zaposlitev, ali katerakoli pravna in fizična oseba, registrirana za opravljanje katerekoli
dejavnosti?
Odgovor:
V skladu s spremembo Zakona o urejanju trga dela, ki je začela veljati 12.4.2013 ter na podlagi določil
aktualnega javnega poziva je lahko vlagatelj oz. predlagatelj vsak, ki je najmanj eno leto registriran
kot pravna ali fizična oseba za opravljanje dejavnosti v Republiki Sloveniji ali drugi državi članici
EU, EGP ali v Švicarski konfederaciji. Hkrati mora izpolnjevati pogoj, da je registriran za dejavnost,
znotraj katere se lahko izvajajo aktivnosti s področja Zakona o urejanju trga dela in predmetnega
javnega poziva. To pomeni, da v kolikor podajate predlog za vpis za programe, ki so predmet javnega
poziva (to so v veliki meri izobraževalni programi), morate biti registrirani tudi za takšno dejavnost
(izobraževanje oz. svetovanje – v skladu s programom, za katerega želite podati predlog za vpis v
register).
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18. vprašanje:
Ali se lahko na javni poziv za vpis v register prijavijo partnerji skupaj – oz. konzorcij več partnerjev oz.
ali se v register lahko prijavijo partnerji samo posamično? Glede na razpisne naloge smo se namreč
združili različni izvajalci posameznih sklopov za enovito izvajanje aktivnosti programa.
Odgovor:
V skladu z določili javnega poziva lahko na javni poziv za vpis v register kandidirajo pravne osebe,
registrirane za opravljanje dejavnosti v Republiki Sloveniji …. Skupina partnerjev oz. konzorcij
partnerjev pa ni registrirana pravna oseba. Seveda pa lahko posamezni partnerji oz. izvajalci podajo
predlog za vpis za vsak razpisan program posamično oz. kot samostojna pravna oseba.
19. vprašanje:
Ali za predlagatelja veljajo samo reference, za katere je bila sklenjena pisna pogodba?
Odgovor:
Ne - reference, ki jih podate, se lahko nanašajo tudi na izvedene aktivnosti, ki jih z naročniki teh
aktivnosti niste imeli opredeljenih s pisno pogodbo. V tem primer v obrazcu navedete, da pogodba za
to ni bila sklenjena oz. polja, ki zahtevajo navedbo pogodbe označite s črticami (/).
20. vprašanje:
Ali se izvajanje delavnic »Priprava na samozaposlitev«, katerih naročnik je bil Zavod za zaposlovanje,
lahko šteje kot referenca za predlagatelja in tudi za zaposlene, ki so izvajali posamezne dele
delavnic?
Odgovor:
Referenco za izvajanje delavnic Priprava na samozaposlitev, katere naročnik je bil Zavod, vam lahko
torej poda Zavod za vas kot predlagatelja. V kolikor boste izvajanje vsebin s strani posameznega
predavatelja teh delavnic podali kot referenco za posameznega predlaganega predavatelja, boste
lahko referenco podali le vi kot predlagatelj, vendar v tem primeru morate priložiti tudi dodatno
obrazložitev oz. analizo vprašalnikov o zadovoljstvu udeležencev z delavnico in s posameznim
predavateljem (izvedbo vsebine, predavatelji….), saj Zavod posebnih analiz oz. anket pri udeležencih
ni izvajal.
21. vprašanje:
V točki 2.3.3 (razdelek B) javnega poziva je navedeno, da je potrebno zagotoviti izvedbo programa v
slovenskem jeziku oz. na dvojezičnem območju v italijanskem oz. madžarskem jeziku…
Ali to pomeni, da je na dvojezičnem območju potrebno izvesti program v slovenskem in italijanskem
oz. madžarskem jeziku? Ali pa je na dvojezičnem območju potrebno program izvesti v slovenskem ali
italijanskem oz. madžarskem jeziku?
Odgovor:
Glede zagotavljanja izvajanja programa na dvojezičnem področju smo predvideli, da se program
izvede v slovenskem ALI italijanskem oz. madžarskem jeziku – seveda v skladu s potrebami
vključenih oseb. Torej, v kolikor bi se pojavila večja potreba po izvedbi programa v
italijanskem/madžarskem jeziku, bi takšno izvedbo morali zagotavljati.
22. vprašanje:
Kot predlagatelj moramo imeti najmanj tri reference znotraj zadnjih treh let, koliko referenc mora imeti
predavatelj? Je zadosti dokazilo oz. potrjena referenca predavatelju s strani nas kot predlagatelja oz.
vlagatelja?
Odgovor:
Števila referenc za predlagane predavatelje nismo natančno predvideli – morate pa priložiti najmanj 1
referenco za vsakega predavatelja oz. kot je navedeno v javnem pozivu za predavatelje oz. mentorje
in drugo kadrovsko osebje nismo določili števila predloženih referenc. Vendar pa je navedeno, da
predložite potrdila in reference za svoje trditve in navedbe o izkušnjah posameznega predavatelja,
mentorja…., ki jih navedete v obrazec Popis kadrovske zasedbe (obrazci C/3).
O ustreznosti podanih referenc se nato odloča v sklopu obravnave vloge. V kolikor boste referenco
podali vi kot predlagatelj, upoštevajte določila javnega poziva v točki 2.3.1.1., ki pravi: »V kolikor
predavatelj/inštruktor/mentor… ni izvajal vsebin za zunanje naročnike (pravne osebe), temveč le za
fizične osebe, se kot ustrezne reference oz. dokazila o strokovnosti upoštevajo zaključene evalvacije o
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delu tega predavatelja/inštruktorja/mentorja pri katerikoli pravni osebi (vključno s predlagateljem), pri
kateri je predavatelj/inštruktor vsebine izvajal«.
23. vprašanje:
Pri prijavi za vpis v register zunanjih izvajalcev APZ nas zanima ali lahko prijavimo za izvajalca
(predavatelja) delavnic nekoga, ki je že prijavljen kot predavatelj pri drugem izvajalcu v drugem kraju.
Odgovor:
Predlagatelj za izvajanje programov lahko predlaga osebe, ki izpolnjujejo kadrovske pogoje in
zagotavlja prisotnost predlaganih oseb v času izvajanja programa. Zgoraj omenjena možnost z našim
pozivom ni omejena.
24. vprašanje:
V pozivu na dopolnitev vloge nas pozivate na predložitev potrdila o nekaznovanosti za zakonitega
zastopnika predlagatelja oz. na predložitev soglasja zakonitega zastopnika predlagatelja – ali je tukaj
mišljena odgovorna oseba (direktor) našega podjetja kot fizična oseba?
Odgovor:
Tako je – mišljena je odgovorna oseba (direktor) vašega podjetja kot fizična oseba oz. vsi zakoniti
zastopniki, ki so kot zastopniki opredeljeni v evidenci poslovnih subjektov (AJPES).
25. vprašanje:
Vprašanji se nanašata na program iz sklopa 5: Za koliko časa morajo biti vodja oz mentor zaposleni
pri izvajalcu?
Odgovor:
Čas oz. trajanje zaposlitve pri predlagatelju za imenovano kadrovsko zasedbo v pozivu ni določen.
Vendar mora strokovni kader, za katerega je ta pogoj zaposlitve določen, le tega izpolnjevati že v času
obravnave vloge ter ves čas vpisa v register. Prav tako lahko Zavod na podlagi prejetega soglasja
izvajalca, izpolnjevanje tega pogoja kadarkoli tudi ponovno preveri v javnih evidencah (ZZZS). V
primeru nastanka sprememb glede izpolnjevanja pogojev (vseh pogojev za vpis v register), ste
Zavodu tudi po vpisu v register dolžni te spremembe pravočasno sporočiti. V javnem pozivu je to
natančneje opisano v točki 3.4. – razdelek B.
26. vprašanje:
Na kakšni podlagi lahko delajo za izvajalca osebe, ki pri njem niso v rednem delovnem razmerju/pri
tem mislim predavatelje? Avtorska pogodba, podjemna pogodba?
Odgovor:
V skladu z javnim pozivom mora določeno število kadrovskega osebja biti v rednem delovnem
razmerju pri predlagatelju. Za preostali del kadrovske zasedbe Zavod z javnim pozivom ne določa
oblike oz. podlage za sodelovanje med osebami iz kadrovske zasedbe in predlagateljem.

27. vprašanje:
Eden od pogojev za predavatelja/inštruktorja, ki so opredeljeni v javnem pozivu za vpis v register je
tudi, da »ima opravljen strokovni izpit za pedagoško / andragoško izobrazbo, kadar predavatelj oz.
inštruktor izvaja pretežno teoretične vsebine«. Kaj to pomeni?
Odgovor:
Za predavatelja/inštruktorja, ki ga predlagate za izvedbo določenega programa morate predložiti
dokazilo, da ima pridobljeno pedagoško andragoško izobrazbo, če ta predavatelj izvaja pretežno
teoretične vsebine. V kolikor že sam program določa/zahteva razmerje med teoretičnim in praktičnim
delom programa, potem je potrebno v vlogi navesti, kateri predavatelj izvaja pretežno praktične
vsebine, da zanj v tem primeru ne zahtevamo dokazovanja izpolnjevanja tega pogoja.
V tem primeru torej predavatelj/inštruktor samo v manjšem obsegu ur predstavi teorijo (frontalno
predavanje in opisovanje primerov), večji del pa samo vodi in usmerja udeležence pri reševanju
praktičnih nalog iz določene vsebine - torej je takšna oseba bolj inštruktor kot predavatelj.
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V primeru, da predlagani predavatelj izvaja pretežno teoretične vsebine – torej navedene vsebine
samo predava in predstavlja ali opisuje praktične primere - potem seveda mora imeti pridobljena
pedagoško andragoška znanja in jih zanj tudi morate dokazovati.
28. vprašanje:
Smo izvajalec, ki smo za določene programe že vpisani v vaš register zunanjih izvajalcev. Glede na
to, da se javni pozivi neprestano na novo objavljajo, sprašujemo, ali se moramo za te programe
ponovno vpisati, ponovno podati vlogo za vpis? Ali smo z vpisom v register tudi pogodbeni izvajalec
za programe za katere smo vpisani?
Odgovor:
Izvajalci, ki so vpisani v register (na podlagi katerega koli javnega poziva za vpis v register APZ) so
naši potencialni izvajalci, torej izvajalci, ki jim je bila z izdano odločbo o vpisu v register potrjena
usposobljenost za izvedbo programa/ov na katere se odločba nanaša. Vendar sam vpis v register še
ne pomeni, da so ti izvajalci tudi neprestano naši pogodbeni izvajalci, temveč se pogodba z izvajalcem
sklene na podlagi nadaljnjega postopka izbora, ki ga ZRSZ izvede le med izvajalci, ki so vpisani v
register za določen program na določeni regiji.
Namreč za določen program je v regiji lahko vpisanih več izvajalcev, ki zagotavljajo izvedbo programa,
vendar v določenem obdobju sklenemo pogodbo le z izbranim izvajalcem. Izbor se izvede na podlagi
določil Zakona o urejanju trga dela (ZUTD) in pogodbo z izbranim izvajalcem lahko ZRSZ za
zaposlovanje sklene za obdobje največ 2 let.
Postopke izbora za sklenitev pogodb o izvedbi programa lahko ZRSZ izvaja samo takrat, ko ima za to
zagotovljene finančne vire, medtem ko se sprejem vlog za vpis v register kot tudi vpis v register
zunanjih izvajalcev izvaja neprestano.

29. vprašanje:
V register zunanjih izvajalcev smo že vpisani za programa »Usposabljanje za pridobitev vozniškega
izpita kategorije C« za Območni službi Novo mesto in Sevnica. Sedaj bi se radi vpisali za isti program
tudi na območju območne službe Celje. Zanima nas, če se mora podati celotna dokumentacija za vpis
v register ali pa lahko vložimo samo dokumentacijo, s katero dokazujemo izpolnjevanje pogojev za
vpis za novo območno službo?
Odgovor:
V skladu z določili javnega poziva za vpis v register, je način sporočanja sprememb po vpisu v register
zunanjih izvajalcev določen v točki »3.4. Spremembe glede izpolnjevanja pogojev za vpis v Register
zunanjih izvajalcev«.
Najpogostejši primeri so sledeči:
1) izvajalec sporoča spremembo oz. dopolnitev kadrovske zasedbe za program, za katerega
je že vpisan v register. V tem primeru je poleg obrazca S/1 potrebno priložiti še obrazec C/3 Popis kadrovske zasedbe in vsa dokazila, ki so zahtevana za dokazovanje kadrovskih
pogojev kot to določa javni poziv za vpis v register in sicer samo za novega-dodatnega
predavatelja/inštruktorja/vodjo izobraževanja.
2) izvajalec sporoča spremembo oz. dopolnitev lokacije izvajanja programa za program za
katerega je že vpisan v register in znotraj območne službe za katero je že vpisan v
register. V tem primeru je poleg obrazca S/1 potrebno priložiti še obrazec C/4 - Popis
prostorov in vsa dokazila, ki so zahtevana za dokazovanje prostorskih pogojev kot to določa
javni poziv za vpis v register in sicer samo za novo-dodatno lokacijo.
3) Vaš primer: izvajalec sporoča izvajanja programa za program za katerega je že vpisan v
register in sicer znotraj območne službe za katero še ni vpisan v register. V tem primeru
je izvajalec dolžan poleg obrazca S/1 podati tudi nov Predlog za vpis v Register zunanjih
izvajalcev (obrazec C/1, A/1), v katerem navede naziv programa na katerega se sprememba
nanaša ter spremembe dokazovati v skladu z določili javnega poziva v točki 2.3.2. (razdelek B
tega javnega poziva). Ta dokazila so zadostna v kolikor izvajalec sporoči spremembo lokacije
za izvajanje določenega programa v smislu dodajanja nove lokacije in pri tem že opredeljene
lokacije ostajajo nespremenjene.
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Če za izvedbo programa na novi območni službi predlagate tudi drugačno kadrovsko
zasedbo, kot je že bila predhodno potrjena (z odločbo o vpisu v register za navedeni program
na drugi območni službi), potem morate priložiti k sporočeni spremembi / novi vlogi tudi na
novo izpolnjene obrazec C/3 - Popis kadrovske zasedbe z vsemi dokazili za predavatelje /
inštruktorje.
V kolikor kadrovska zasedba na novi predlagani območni službi ostaja enaka zasedbi, ki ste jo
že prijavili za isti program na drugi območni službi – v tem primeru priložite tudi prazen
obrazec C/3 – Popis kadrovske zasedbe – nanj navedete območne službe in naziv programa
ter OPOMBO – da je kadrovska zasedba za novo območno službo (v vašem primeru Celje)
enaka kot v predhodni vaši vlogi, ki ste jo podali za ta program za drugo območno službo, za
katero ste že vpisani v register zunanjih izvajalcev (v vašem primeru za območno službo Novo
mesto oz. Sevnica).
V tem primeru bo izvajalec prejel novo odločbo o vpisu v Register zunanjih izvajalcev, ki
bo upoštevala vse nastale spremembe.
30. vprašanje
Pri programu Usposabljanje za pomožna dela na področju elektroinštalacij je v katalogu programov
navedeno, da se od izvajalca zahteva zagotovitev učnih mest pri delodajalcu za del programa, ki se
izvaja pri delodajalcih.
Ali je dovolj, da se to izkaže z dogovorom o sodelovanju z delodajalci?
Prav tako nas zanima ali mora biti navedeno število učnih mest, ki jih posamezno podjetje lahko
zagotovi in ali moramo tudi za ta del (pri delodajalcu) predložiti dokazila o izpolnjevanju
prostorskih pogojev?
Odgovor:
V vlogi/predlogu za vpis v register lahko izkazujete zagotovitev izvedbe dela programa pri delodajalcu
s pisnim dogovorom o sodelovanju pri izvedbi programa med vami in delodajalcem(i).
V skladu z vašo izjavo ob podaji predloga za vpis v register, da boste izvedli program v skladu z
določili javnega poziva in Kataloga programov izobraževanja in usposabljanja, Zavod smatra, da boste
dejansko to tudi zagotovili in posebej tega ni potrebno v naprej dokazovati. Torej, v kolikor boste imeli
dogovor podjetij o sodelovanju, boste udeležence lahko ustrezno razporedili, seveda pa lahko iščete
dodatne delodajalce še ves čas priprave na program kot tudi ves čas izvedbe programa tako, da vsem
udeležencem zagotovite učno mesto tudi pri delodajalcu. V primeru, da tega ne boste zagotovili,
Zavod lahko smatra, da je prišlo do kršitve pogodbe.
Dokazila o zagotavljanju prostorskih pogojev predložite za teoretični del izvedbe programa oz. za tisti
del programa, ki se izvaja pri vas oz. v vaši organizaciji, za del pri delodajalcu pa dokazovanje
prostorskih pogojev ni potrebno, saj se lahko navedeno tekom izvajanja programa spreminja oz.
mnogokrat tudi v naprej ni znano.
31. vprašanje
V register izvajalcev ukrepov APZ smo vpisani za izvajanje programa UŽU – Most do izobrazbe.
Vpisana imamo dva učitelja, ki imata tudi licenco za izvajanje tega programa.
Ko smo program izvajali preko razpisa MIZŠ, smo lahko vanj vključevali tudi druge izvajalce brez
licence, ki so popestrili del izvajanega programa, ob tem pa je bil vedno prisoten vsaj en učitelj z
licenco.
V vašem pozivu je naveden naslednji pogoj za predavatelje programov UŽU: ustrezno potrdilo o
usposobljenosti za izvajanje posameznega UŽU programa oz. programov UŽU.
Zanima nas ali bi lahko dodali še tretjega mentorja, ki nima licence ima pa ustrezno PAI izobrazbo in
bi izvajal manjši del programa? Verjetno vam bi v tem primeru morali javiti spremembo pogojev?
Odgovor:
V primeru, da povabite druge predavatelje, ki samo delno sodelujejo pri izvedbi programa v smislu
gostov, ko npr. uro ali dve predstavljajo svojo dejavnost, potem takšnih gostujočih predavateljev ni
potrebno prijavljati v kadrovsko zasedbo. Takšen predavatelj izvaja vsebino ob sočasni prisotnosti
potrjenega predavatelja, ki je imenovan v kadrovsko strukturo kot nosilec te določene teme.
V kolikor pa želite imeti predavatelja, ki bo samostojno izvajal del predpisanega programa, pa mora leta izpolnjevati vse pogoje za predavatelja/inštruktorja kot navedeno v javnem pozivu za vpis v register
za navedeni program.

Stran 9

