

REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO JAVNO UPRAVO

Na podlagi 16. člena Zakona o državni upravi (Uradni list RS, št. 113/05 – uradno prečiščeno
besedilo, 89/07 – odl. US, 126/07 – ZUP-E, 48/09, 8/10 – ZUP-G, 8/12 – ZVRS-F, 21/12, 47/13,
12/14, 90/14 in 51/16) sprejemam

Pogoje in kriterije za izbor izvajalcev usposabljanj, didaktične in tehnične pomoči ter višino
honorarjev na pedagoško uro

I.

USPOSABLJANJE
1. člen
(namen)

Upravna akademija Ministrstva za javno upravo skrbi za pripravo in izvajanje (organizacijo)
programov usposabljanja. Ministrstvo za javno upravo (v nadaljnjem besedilu: naročnik) z izbranim
izvajalcem po obvestilu o izboru izvajalca sklene pogodbo, s katero se podrobneje uredi priprava in
izvedba usposabljanj.
2. člen
(kriteriji za izbor izvajalca usposabljanj)
Izvajalec usposabljanja (v nadaljnjem besedilu: izvajalec) je lahko:
 avtor, s katerim naročnik sklene pogodbo o avtorskem delu (v skladu z določili Zakona o
avtorskih in sorodnih pravicah, Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 68/08,
110/13, 56/15, 63/16 – ZKUASP in 59/19) ali
 pravna oseba, s katero naročnik sklene pogodbo o izvajanju storitev ali drugo pogodbo
civilnega prava, v kateri se določi tudi strokovni izvajalec, ki bo za izvajalca izvedel
usposabljanje (v nadaljnjem besedilu: strokovni izvajalec izvajalca).
Izvajalce izbere vodja Upravne akademije na predlog komisije za izbor izvajalcev, ki glede na merila
razvrsti prispele ponudbe, v katerih mora izvajalec izkazovati izpolnjevanje pogojev in kriterijev iz
razpisne dokumentacije, ki jih Upravna akademija predpiše v postopku javnega naročanja.
Izvajalec zagotavlja izvedbo usposabljanja na strokovnem nivoju, po pravilih stroke, v skladu z
Navodili za izvajalce usposabljanj na Upravni akademiji in v skladu z zahtevami razpisne
dokumentacije.
Strokovni izvajalec izvajalca ali avtor je lahko oseba, ki:
1. obvlada slovenski jezik,
2. ima najmanj izobrazbo, ki ustreza ravni izobrazbe, pridobljene po študijskih programih za
pridobitev izobrazbe prve stopnje,
3. ima v obdobju zadnjih treh let pred rokom za oddajo ponudbe delovne oziroma strokovne
izkušnje na področju, za katero oddaja ponudbo, in
4. je v obdobju zadnjih treh let pred rokom za oddajo ponudbe izvedel vsaj tri usposabljanja
odraslih.
Strokovni izvajalec izvajalca ali avtor, ki bo izvajal strokovno usposabljanje za vodenje in odločanje v
prekrškovnem postopku, mora izpolnjevati pogoje, določene v 6. členu Uredbe o vrsti izobrazbe,
strokovnem usposabljanju in preizkusu znanja za vodenje in odločanje v prekrškovnem postopku
(Uradni list RS, št. 75/13 in 29/14).

Glede na področje usposabljanja lahko naročnik pri izbiri izvajalcev upošteva še dodatne kriterije, ki
jih opredeli v vsakokratni razpisni dokumentaciji, kot na primer: objave oziroma javne predstavitve s
področja, za katero oddaja ponudbo, sodelovanje pri pripravi zakonskih in podzakonskih predpisov s
področja, za katero oddaja ponudbo, sodelovanje v projektih na področju, za katero oddaja ponudbo,
izkazano mednarodno sodelovanje na področju, za katero oddaja ponudbo, reference, ki izkazujejo
izkušnje z usposabljanjem odraslih na področju, za katero oddaja ponudbo, uporaba inovativnih
interaktivnih metod usposabljanja (kombinirano učenje, interaktivne delavniške oblike ipd.).
3. člen
(vrste usposabljanj)
Izvajanje storitev usposabljanja s strani strokovnih izvajalcev izvajalca ali avtorjev (v nadaljnjem
besedilu: predavatelj) poteka v obliki seminarjev, delavnic, usposabljanj na daljavo in tečajev tujih
jezikov.
Seminar je oblika usposabljanja, kjer ima pretežno besedo predavatelj, udeleženci pa snov
spoznavajo in spremljajo. Njihova aktivna vloga je predvsem v zastavljanju dodatnih vprašanj.
Seminar praviloma obravnava teme, ki so nove ali ki pomenijo dopolnjevanje strokovnega znanja
udeležencev. Pomembno vlogo pri seminarju ima seminarsko pisno učno gradivo. Namen seminarja
je torej spoznati nova dejstva ali na novo obnoviti poznavanje snovi.
Delavnica je oblika usposabljanja, kjer je predavatelj tudi moderator. Predavatelj podaja vsebino,
oblikuje pa jo tudi v naloge in vaje, ki jih udeleženci rešujejo posamično ali v skupinah. Ob tem se
srečujejo s projektnim, raziskovalnim delom, analizirajo in primerjajo rezultate ter ugotavljajo
postopke dela, napake, izvirne rešitve itd. Namen delavnice je aktivno sodelovanje, učenje preko
različnih praktičnih primerov, spoznavanje različnih metod dela, reševanje nalog ipd. Delavnica ima
zaradi načina dela praviloma manjše število udeležencev.
Usposabljanje na daljavo (angl. webinar) je predstavitev, seminar ali delavnica, ki poteka preko
spleta s pomočjo videokonference. Ključna sestavina usposabljanja na daljavo so aktivne oblike dela
z uporabo interaktivnih elementov, ki omogočajo podajanje, sprejemanje in predelavo snovi v živo.
Tečaj tujega jezika je oblika usposabljanja, namenjena spoznavanju jezikovne in pragmatične
zakonitosti tujega jezika. Udeleženci usvajajo znanje jezikovnih sposobnosti – govora, branja,
pisanja in poslušanja, novega besedišča ter se usposabljajo za učinkovito komunikacijo v tujem
jeziku ob upoštevanju osebnih in kulturnih posebnosti sogovornika.
4. člen
(višina pedagoške ure za seminar)
Pedagoška ura za izvedbo seminarja in pripravo predstavitev na predpisanih predlogah znaša:
 za avtorja 95,00 EUR bruto (z besedo: petindevetdeset evrov in nič centov),
 za izvajalca 95,00 EUR brez DDV (z besedo: petindevetdeset evrov in nič centov), z 22 % DDV
pa 115,90 EUR (z besedo: stopetnajst evrov in devetdeset centov).
Naročnik bo avtorju pri izplačilu od bruto zneska odtegnil ustrezne davke in prispevke v skladu z
veljavnimi predpisi.
5. člen
(višina pedagoške ure za delavnico in usposabljanje na daljavo)
Pedagoška ura za izvedbo delavnice ali usposabljanja na daljavo, pripravo predstavitev ter aktivnosti
za udeležence v dogovorjenih oblikah znaša:
 za avtorja 115,00 EUR bruto (z besedo: stopetnajst evrov in nič centov),
2





za izvajalca 115,00 EUR brez DDV (z besedo: stopetnajst evrov in nič centov), z 22 % DDV pa
140,30 EUR (z besedo: stoštirideset evrov in trideset centov),
za delo avtorjev v paru 150,00 EUR bruto (z besedo: stopetdeset evrov in nič centov) oziroma
75,00 EUR bruto (z besedo: petinsedemdeset evrov in nič centov) na posameznega avtorja,
za delo strokovnih izvajalcev izvajalca v paru 150,00 EUR brez DDV (z besedo: stopetdeset
evrov in nič centov), z 22 % DDV pa 183,00 EUR (z besedo: stotriinosemdeset evrov in nič
centov) oziroma 75,00 EUR brez DDV (z besedo: petinsedemdeset evrov in nič centov), z 22 %
DDV pa 91,50 EUR (z besedo: enaindevetdeset evrov in petdeset centov) na posameznega
strokovnega izvajalca izvajalca.

Naročnik bo avtorju pri izplačilu od bruto zneska odtegnil ustrezne davke in prispevke v skladu z
veljavnimi predpisi.
6. člen
(višina pedagoške ure za tečaje tujih jezikov)
Pedagoška ura za izvedbo skupinskega splošnega tečaja tujega jezika znaša 25,00 EUR brez DDV
(z besedo: petindvajset evrov in nič centov), z 22 % DDV pa 30,50 EUR (z besedo: trideset evrov in
petdeset centov).
Pedagoška ura za izvedbo skupinskega specializiranega tečaja tujega jezika znaša: 27,00 EUR brez
DDV (z besedo: sedemindvajset evrov in nič centov), z 22 % DDV pa 32,94 EUR (z besedo:
dvaintrideset evrov in štiriindevetdeset centov).
Pedagoška ura za izvedbo individualnega tečaja tujega jezika znaša 29,00 EUR brez DDV (z
besedo: devetindvajset evrov in nič centov), z 22 % DDV pa 35,38 EUR (z besedo: petintrideset
evrov in osemintrideset centov).
7. člen
(obseg plačila)
Obseg plačila za izvedbo usposabljanja je vezan na število opravljenih pedagoških ur določenih s
programom usposabljanja, ali s posebnim pisnim dogovorom z naročnikom.

II.

DIDAKTIČNA IN TEHNIČNA POMOČ
8. člen
(didaktična in tehnična pomoč)

Z namenom vključevanja interaktivnih oblik dela in dejavnosti pri izvedbah usposabljanj v živo ali na
daljavo ter pri pripravi scenarijev za e-gradiva se lahko nudi izvajalcem didaktično in/ali tehnično
pomoč.
Didaktična pomoč zajema vključevanje raznovrstnih aktivnosti in interaktivnih gradnikov v učni
proces v živo in na daljavo za doseganje ciljev usposabljanj z namenom motiviranja in vzdrževanja
aktivne pozornosti udeležencev ter usvajanja, preverjanja in utrjevanja znanja v skladu z osnovnimi
didaktičnimi načeli.
Tehnična pomoč zajema izvajanje podpornih aktivnosti, ki so nujno potrebne za nemoteno in
uspešno izvajanje usposabljanj v živo in na daljavo.
9. člen
(kriteriji za izbor izvajalca didaktične pomoči)
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Svetovalec za didaktično pomoč (v nadaljnjem besedilu: svetovalec) je lahko:
 avtor, s katerim naročnik sklene pogodbo o avtorskem delu (v skladu z določili Zakona o
avtorskih in sorodnih pravicah, Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 68/08,
110/13, 56/15, 63/16 – ZKUASP in 59/19) ali
 pravna oseba, s katero naročnik sklene pogodbo o izvajanju storitev ali drugo pogodbo
civilnega prava, v kateri se določi tudi strokovni izvajalec, ki bo za izvajalca izvedel
usposabljanje.
Svetovalce izbere vodja Upravne akademije na predlog komisije za izbor izvajalcev, ki pregleda
prispele ponudbe, v katerih mora izvajalec izkazovati izpolnjevanje pogojev in kriterijev iz razpisne
dokumentacije, ki jih Upravna akademija predpiše v postopku javnega naročanja.
Svetovalec zagotavlja didaktično pomoč na strokovnem nivoju, po pravilih stroke in v skladu z
zahtevami razpisne dokumentacije.
Izvajalec je lahko oseba, ki:
1. obvlada slovenski jezik,
2. ima najmanj izobrazbo, ki ustreza ravni izobrazbe, pridobljene po študijskih programih za
pridobitev izobrazbe prve stopnje,
3. ima za področje didaktične pomoči pedagoško-andragoško znanje ali pedagoškoandragoške delovne izkušnje, in
4. ima v obdobju zadnjih treh let pred rokom za oddajo ponudbe delovne oziroma strokovne
izkušnje na področju, za katero oddaja ponudbo.
Glede na področje usposabljanja lahko naročnik pri izbiri izvajalcev upošteva še dodatne kriterije, ki
jih opredeli v vsakokratni razpisni dokumentaciji.
10. člen
(višina ure didaktične pomoči)
Ura didaktične pomoči svetovalca znaša:
 za avtorja 60,00 EUR bruto (z besedo: šestdeset evrov in nič centov),
 za izvajalca 60,00 EUR brez DDV (z besedo: šestdeset evrov in nič centov), z 22 % DDV pa
73,20 EUR (z besedo: triinsedemdeset evrov in dvajset centov),
Naročnik bo avtorju pri izplačilu od bruto zneska odtegnil ustrezne davke in prispevke v skladu z
veljavnimi predpisi.
11. člen
(višina ure tehnične pomoči)
Ura tehnične pomoči tehničnega asistenta pri izvajanju usposabljanja v obliki seminarja, delavnice in
usposabljanja na daljavo znaša 13,00 EUR brez DDV (z besedo: trinajst evrov in nič centov), z 22 %
DDV pa 15,86 EUR (z besedo: petnajst evrov in šestinosemdeset centov).

III. KONČNE IN PREHODNE DOLOČBE
12. člen
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Obseg plačila za izvedbo usposabljanja, didaktične ali tehnične pomoči je vezan na število
opravljenih ur določenih s programom usposabljanja ali s posebnim pisnim dogovorom z
naročnikom.

13. člen
S podpisom teh pogojev in kriterijev za izbor izvajalcev storitev usposabljanja ter višine honorarjev
na pedagoško uro prenehajo veljati Pogoji in kriteriji za izbor izvajalcev storitev usposabljanja ter
višina honorarjev na pedagoško uro št. 4300-60/2016/5 z dne 30. 8. 2018.
14. člen
Ti pogoji in kriteriji za izbor izvajalcev usposabljanj, didaktične in tehnične pomoči ter višina
honorarjev na pedagoško uro začnejo veljati z dnem podpisa ministra.

Številka: 4300-51/2020/1
Ljubljana, dne 8. 7. 2020

Boštjan Koritnik
minister
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