
PRILOGA 1: Specifikacija storitev

Sklop Postavka opredelitev naloge količina

št. 

dogodkov/lokal

no okolje

Določen/vari

abilni del

celotna 

izvedba (EUR)

I.obvezna izvedba

1.     Udeležba na predstavitvenem sestanku in enodnevnem 

izobraževanju za izvajanje ukrepa 3 0

pogoj za 

plačilo 8.502,00

2.     Udeležba na 3 skupnih srečanjih projekta SOPA.
3

pogoj za 

plačilo

3.     Udeležba na 6 regionalnih srečanjih
6

pogoj za 

plačilo

4.     Udeležba in aktivno sodelovanje na 4 srečanjih na lokalnem 

nivoju 4

pogoj za 

plačilo

5.     Aktivno predstavitev/predavanje o vsebinah SOPA na 

dogodkih v okviru rednih programov krovne NVO z vključitvijo 

NIJZ 1 obvezni del

6.     Sodelovanje na SOPA dogodkih s promocijo društvenega 

delovanja na regionalnem nivoju  in diseminacijo materialov 

SOPA ob DBA - Dnevu brez alkohola 0 obvezni del

Postavka opredelitev naloge količina
št. dogodkov/

krovno NVO

Obvezen/var

iabilni del

Katalog medsektorskega povezovanja, izvajanja kratkega ukrepa 3 z obveznimi in opcijskimi dejavnostmi za javni poziv za izbor krovnih NVO, ki bodo sodelovale v razvoju pristopa SOPA 2018-

2019-2020

NVO zagotovitev izvedbe 2 dogodkov (1 dogodek 

2019, 1 dogodek 2020).

1 dogodek na 1 OE NIJZ.

NVO zagotovi 100% udeležbo izvajalcev, za katere 

je udeležba predvidena

NVO zagotovi 100% udeležbo izvajalcev, za katere 

je udeležba predvidena

NVO zagotovi 100% udeležbo izvajalcev, za katere 

je udeležba predvidena

NVO zagotovi 100% udeležbo izvajalcev, za katere 

je udeležba predvidena

NVO zagotovi za člane društev, 1 dogodek za 1 

lokalno okolje



SKUPAJ

obvezna izvedba: 54 obvezni del

8.502,00 € 54 obvezni del

Sklop Postavka opredelitev naloge količina
št. dogodkov/

krovno NVO

Obvezen/var

iabilni del

 upravičen 

strošek 

storitve/dogo

dka/objave (v 

EUR)

II.opcijske dejavnosti 54

variabilni 

del 26,00

54

variabilni 

del 39,00

Postavka opredelitev naloge količina
število 

dogodkov

Obvezen/var

iabilni del

 upravičen 

strošek 

storitve/dogo

dka/objave (v 

EUR)

9.     Diseminacija neposredno na naslove uporabnikov (alkoholna 

problematika in viri (samo)pomoči) 50

variabilni 

del 1,00

10.    Vključitev v medijske in druge dejavnosti za javnost v 

posameznem območju OE NIJZ v dogovoru z naročnikom

Nacionalni nivo.

izjava za medije z vsebinami 

SOPA

max. število 

dogodkov
20

variabilni 

del 13,00

11. Objave v medijih NVO

Nacionalni nivo.

spletne in tiskane objave 

(minimalno 200 besed in 

slika…)

max število objav
20

variabilni 

del 26,00

7.     Kulturni dnevi/športne igre/drugi dogodk z diseminacijo SOPA 

materialovi ( npr. izobraževalni dogodki, dogodki za pridobivanje 

veščin) z vključenimi vsebinami za krepitev odgovornega odnosa 

do pitja alkohola.

Vključitev vsebin SOPA v dogodke, ki jih društva krovne NVO 

izvajajo po letnem planu, kot so npr. promocija v okviru občinskih 

praznikov, promocija v okviru občine po meri invalidov.

NVO zagotovi izvedbo 1 dogodka v letu 2018, 

2019 in 2020 za svoje člane. Skupno 3 dogodki na 

lokalno okolje.

NVO zagotovi izvedbo 1 dogodka v letu 2018, 

2019 in 2020 za širšo skupnost. Skupno 3 dogodki 

na lokalno okolje.

Izvedba v letu 2018, 2019 in 2020, okvirno skupaj 

50 pošiljk na 1 lokalno okolje

8.     Kulturni dnevi/športne igre/drugi dogodk z diseminacijo SOPA 

materialovi ( npr. izobraževalni dogodki, dogodki za pridobivanje 

veščin) z vključenimi vsebinami za krepitev odgovornega odnosa 

do pitja alkohola.

Vključitev vsebin SOPA v dogodke, ki jih društva krovne NVO 

izvajajo po letnem planu, kot so npr. promocija v okviru občinskih 

praznikov, promocija v okviru občine po meri invalidov.

Dodatne izvedbe dogodka v letu 2018, 2019 in 

2020 za svoje člane. Maximalno dodatno 3 

dogodki na lokalno okolje ali na drugo okolje, ki 

je izpadlo iz izbranih lokalnih okolij v SOPA.

Dodatne izvedbe dogodka v letu 2018, 2019 in 

2020 za svoje člane. Maximalno dodatno 3 

dogodki na lokalno okolje ali na drugo okolje, ki 

je izpadlo iz izbranih lokalnih okolij v SOPA.



12. Okrogle mize, seminarji, dogodki za splošno javnost ob Dnevu 

brez alkohola z nad 25 udeleženci, lahko združevanje z drugimi 

NVO, v tem primeru stroški povračil obsegajo 0,70 osnove za 

posamezno NVO v medijih NVO

Nacionalni nivo.

Dodatna aktivnost ob DBA, 

max 2 dogodka na lokalno 

okolje ali na drugo okolje, ki 

je izpadlo iz izbranih lokalnih 

okolij v SOPA.

max število srečanj

8

variabilni 

del 416,00

SKUPAJ

opcijske dejavnosti do:

13. Delavnice (ustvarjanje izdelkov - izdelava izdelkov, za 

razvijanje spretnosti, tečaji, delavnice, uposabljanja iz praktičnih 

veščin) z namenom vnašanja vsebin o odgovornem odnosu do 

pitja alkohola v okviru lastnih rednih programov.

Dodatna aktivnost z 

maksimalno 2 dogodkoma na 

lokalno okolje ali na drugo 

okolje, ki je izpadlo iz 

izbranih lokalnih okolij v 

SOPA.

max. število 

dogodkov

18

variabilni 

del 
26,00

5.476,00 €

14. Pridružitev vsebin SOPA z vključitvijo strokovnjakov NIJZ na 

izobraževanja izvajalcev programov, strokovnjakov in lokalne 

skupnosti.

Dodatna aktivnost z 

maksimalno 2 dogodkoma na 

lokalno okolje ali na drugo 

okolje, ki je izpadlo iz 

izbranih lokalnih okolij v 

SOPA.

max. število 

dogodkov

8

variabilni 

del 
/

Sklop Postavka št. zahtevkov
Obvezen/var

iabilni del

znesek 

pavšala (v 

EUR)

III.pavšal

POTNI STROŠKI za izvajalce - povračilo stroškov poti ob izvajanju 

točk 1. - 7. z vmesnimi nakazili ob predložitvi zahtevka z s poročili 

o opravljenih obveznostih

ADMINISTRATIVNI STROŠKI - pavšal za administracijo, pripravo 

dokumentacije in poročanja z vmesnimi nakazili ob predložitvi 

zahtevka za izvajanje storitev 1. - 7. z opcijskimi 8. - 14. 4

določen 

pavšal 4.360,00

I. obvezni del 8.502,00 € Največje možno financiranje programa 15.660,00 

II. opcijske dejavnosti 2.798,00 € Sredstva za sklop opcijskih dejavnosti 2.798,00 

III. pavšal 4.360,00 €

SKUPAJ bruto 15.660,00 €


